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•FÖRORD.

nordiskt studentmöte, en talrik sammankomst mellan män och ynglingar från det skandinaviska Nordens alla fyra
högskolor, en folkfest för Svenskar och Norrmän i det danska konungarikets hufvudstad— hvem skulle för ett
hälft århundrade, ja för ännu kortare tid sedan, hafva kunnat ana, att något sådant skulle inträffa, ännu mindre
dristat förutsäga, att så skulle ske? Och dock har det, som för ännu trenne decennier gränsade till det otroliga,
icke allenast blifvit forverkligadt, utan förverkligadt på ett sätt, som i. Nordens, ja i hela Europas tideböcker är
utan like; ty väl företer historien exempel på, att folk, som hafva bekrigat hvarandra, blifvit vänner och allierade*
men aldrig, att nationer, som sedan sekler tillbaka varit hvarandras dödsfiender och med sjelfva modersmjölken
insugit hat och hätskhet mot hvarandra, blifvit bröder, blifvit det af ,en iore, oemotståndlig drift, blifvit det utan
all yttre inverkan, endast derföre, att naturen bjöd att de så skulle blifva, "Dansk arne i Skåne!" Hvilket tumult
och hvilka känslor af blodiga minnen skulle icke dessa ord, uttalade i en tidning, endast för sex lustrer sedan
hafva väckt bland Sveriges innebyggare! Man tycker sig i andanom se, huru den ärlige, tyrannhatande Dalkarlen,
vid underrättelsen om ett sådant "förhållande, skulle hafva börjat leta efter sina, från gamle Kong Göstas dagar
bekanta, armb ost v huru den idoge Smålänningen skulle hafva börjat fråga efter en ny "Måns Stenbock", för att
ställa sig under hans befäl; huru den raske Göingen skulle hafva börjat feja rosten af sitt gamla
"snapphancgevär", samt huru "Jemtlands jagt" och Werm-lands "svarta frikorps" skulle uti iimarscher hafva
skyndat till skånska gränsen, för att se fienden i hvitögat och gifva honom sin bane med de vingade loden.....
"Svensken kommer!" Huru skulle ej detta frän Uråldriga tider bekantastridsrop, för en lika tideryrad sedan som
den nyss nämnda, hafva elektriserat Danas söner; späckat Köpenhamns vallar med kanoner, fyllt dess gator med
stridslystna ynglingar och män, ilat som en löpeld från Öresund till Eider-floden....- Och huru helt annorlunda är
det icke nul Ropen: "Danskarne i Skåne!" och "Svensken kommeri" äro numera icke någon budkafleskrift,
ämnad att kalla "man ur huse" till fäderneslandets försvar, utan "fridsröster", som vittna om att splitets,
tvedragtens och det blodiga hatets dagar hafva varit, men äro icke mera till finnandes hland de folk, som bo på
ömse sidor om det mångbesjung-na Eyrasundet. Och hvem hafva väl dessa att tacka för detta vänskapliga,
fosterbröderliga förhållande, som aldrig borde hafva varit annorlunda? Månne nya blodströmmar vid Svarteraar
och Helsingborg, vid Kronoborg och Kiöge-bugt, vid Brunkeberg och Falköping? Månne diplomaternes



pennfäkterier, eller aristokraternes, vänskapsförbund, eller knutoa frändskapsband mellan de båda
konungahusen?— Nej-, intet af allt detta. Folken hafva, såsom nyss nämndes, sig sjelfv.e, sin samstämmighet i
tanke- och handlingssätt, sina siare, skalder och vetenskapsmän, sin vid Nordens högskolor studerande,
lefnadsglada ungdom att tacka för det enighetsband, som förenar innebyggarne på de danska öar-ne med deras
bröder i det land, som omslutes af Öster-och Vester sal te t, af Lapplands och Finmarkens evigt snö-betäckta
fjeilar. Ar 1829, under kanonernas dunder och trumpeternas smattrande, knöts i Saxos gamla stad, i S:t Laurentii
härliga tempel, första knuten på detsamma, och sedan dess har denne blilvit allt fastare och fastare tilldragen
under JLundagårdens kastanier, Odinsluhds popplar, Dyrehavens, Ramlösas, Eegebaeksvangs och Mölievångens
grönskande bokar. — "Dan sk arne i Skåne", och "Svensken kommer" .... dessa ord utgöra nu endast en signal
till fester, vänskapsbetygelser och ädla nöjen af alla slag; till tal och skålar, till handtryckningar och
omfamningar, till sånger och harposlag. O, huru tiderna kunna förändras!

Näppeligen finnes i de tre skandinaviska brödrarikena någon enda tidning, som icke för sin publik haft att berätta
något om Danskarnes och Lundensernes "Öpsalatåg" år 1843,ftsamt om Svenskarnes och Norrmännens
"Köpenhamnståg" år 1845, båda anställda vid den glada, leende, grönskande högsommarstiden. Om det förra har
enfullständig berättelse redan i nära halftannat års tid befunnit sig i den läsande och vetgirige Älmänheteiis
händer; af det sedna-re har man^äf v en åtskilliga spridda utkast och skildringar; men någon inom en enda ram
sammanträngd målning af allt det interessanta och härliga, som det har att förete, har mari ännu icke kunnat
hinna tillvägabringa. Ef-terfrågningar, om icke en sådan snart skulle utkomma, hafva dock ofta låtit sig förnimma
och föranlåtit utgifvaren, att.ur de källor, .öfver hvilka han för Ögonblicket kunde disponera, låta göra det
sammandrag, som nu härmedelst öfverlemnas åt den benägne läsaren. Någon fullständighet, strängt taget, kan det
visserligen icke göra anspråk på — dertill fordras både tid och en mängd samverkande krafter; dock tror sig
utgifvaren med visshet kunna försäkra, att icke något af egentlig vigt blifvit förbigånget, så vida nemligen, som
det genom in- och utländska tidningar, äfvensom genom åtskilliga privata skrifvelser, kommit till hans kunskap.
Det hade visserligen varit vida bättre, om detta sammandrag kunnat grunda sig på autopsie; målningen hade då i
vissa partier kunnat erhålla mera rundnirig, färgläggningen blifvit mera jemn, de uppträdande hufvudfigureraa
mera skarpt tecknade; men då detta icke lät sig göra, och saknaden af en öfverblick öfver det oförgätliga
ungdomsmötets fester och förhandlingar med hvarje dag gaf sig tillkänna, så fanns ingen annan utväg, än. att af
de materialier, som voro att tillgå, söka bilda ett helt. Att. sky n d s am t meddela dettav bief då största
förtjensten. Någon annan vill utgifvaren icke eller, för sin del, tillägga den framför läsaren liggande lilla
brochyren.DET WWSRå "STDDWMÖTÉTv:iR 1845.

BORTFÄRDEN,

Det var en vacker Junimorgon^ kort före Midsommaren år 1845, då.man i den gamla universitetsstaden Upsala
njöt det härliga skådespelet af att se. 150 akademiska medborgare på ett eldfrustande drakskepp ila öfver
Fyrisåns spegelklara yta, for att fullgöra ett redan tvenne år förut till bröderne vid Köpenhamns högskola gifvet
löfte om ett återbesök. Skrifvelser till högskolorna i Christiania och Lund, med inbjudningar att deltaga i det
tiilämnade gastbesöket hos de danske bröderne, hade förut afgått, och jakande svar på dem erhållits. — Tvenne
dagar sedhare gled sålunda ett annat drakskepp, fullt af akademiska medborgare från universitetet i brödrariket,
öfver Christianiafjordens vågor. Staden Malmö var utsedd till mötesplats för de 'båda vikingaskarorna. Onsdagen
d. 18:de Juni, kl. 8 på morgonen, anlände sånggudinnornas skyddlingar från Fyris strander med ångfartyget
Upsala till Birger Jarls sjuholmade, verldsbekanta stad. Däcket var alldeles öfververskyggadt af de glada, hvita,
mössorna, som hörde Ull rese-uniformen. Ett mindre antal af; dem hade redan dagen tillförene ankommit, v

Afresan var bestämd att ske kl, precist 12 med ångfartyget Gottland, i hvilket en särskild inredning för sofplat-ser
blifvit gjord. Ett mera högtidligt utseende har Riddar-hoimshamnen aldrig företett, än vid detta tillfälle. Yäi var
den sig lika nu som alltid;; men derpå och deromkring hvimlade en menniskomassa af tusendetals Skandinaver,
nedgångna för att taga ett vänligt afsked af de unge landsmän, som snart skulle gunga på Östersjöns brusande
böljor, för att till de danska vännerne öfverföra en ytterligare försäkran om oför-änderligheteh af våra tänkesätt,
om fastheten af Tar vilja, att med tankar, ord och gerningar bidraga till fullkomnandet af en "andans" forening



oss emellan, ämnad att i framtiden bli den vindbrygga, som på en gäng skall sammanföra och fjefctra oss vid
hvarandra.

Redan klockan mellan 8 och 9 på morgonen sågos de hvita mössorne här och der i staden. Framåt kl. 10 började
den ena åskådaren efter den andra infinna sig vid hamnen, och innan 11-slaget ljudit, var den nära på fullt
inkräktad. Derefter "haglade det i Riddarholmsbacken-," Hgtiga karavaner kommo der utföre*, det stora, vid
sidan om backen liggande lidret var snart intaget till minsta fläck af unga "Skandinavinnor;" bäraregillets bårar
förvandlades till säten och stolar-, alla i hamnen liggande ångfartyg inkräktades*, den nedanföre Kammarrätten
varande vedtrafven förvandlades hastigt till en lefvande "mennisko-pyramid *," Hofrat-tens lilla runda torn och
dess åt Assistansen gående vall apterades, till ett galleri, hvarförutan slätten, från Åbomska simskolan till
Kammarrättens hörn, liknade ett enda rörligt lapptäcke, deruti dock de gråa och svarta manshattarne bildade de
flesta rutorne. '

Då klockan slog half till 12 i Riddarholmens torn^ vandrade samtlige 151 resenärerne i land, uppställde sig i led,
hvarefter uppropet började, till utrönande af att ingen af dem saknades. Eje voro alla af ett hurtigt och raskt
utseende, och synnerligen angenäm att se var den omsorg de användt på sin klädsel, i hvilken den hvita
sammetsmössan med blå-gula kokarden var gemensam för dem alla. Uppropet slutade några minuter före
afgångstimman, och på tolfslaget iitspatserade Freja, som med ett öfverfullt antal passagerare följde de resande
till Södertelje, på den klara böljan, krängande der, likt en kokett slyna, af och an, medan hennes tjensteandar,
representerade af ett talrikt antal hyggliga hautboister, lä to sina silfvertoner skälla i den fria rymden, efter
hviikas takt den capricieusa damen slutligen började uttaga stegen utåt Essingen. Ett spanskt rör böjdes i
detsamma ibland de på Gottlands akterdäck tätt sammanpackade hvita mössorna, hvarvid, under de kring-
ståendes djupa tystnad, af de unga och friska rösterne avsjöngs en rask sång, efter hvars slut -hela den åskådande
massan uppstämde ett genljudande hurrarop, som af studenterne lika starkt besvarades, under det de hviftade sina
hvita mössor i luften.. En ny sång uppstämdes derefter, och derpå ännu en, betackad med nya starka hurrarop,
hvarefter "G o t ti and", under studenternes afsjungande af en sista hälsning till de kringstående, sköt ut från
stranden, då bland hela den åskådande massan knappt tio manliga hufvuden syntes betäckta, medan hyarje mun,
som lif hadetöppnade sig till ett skaiiande: hurrah! denna gång starkare, än förut. Detta hurrah! upprepades ånyo,
då fartyget kommit ett stycke ute på sjön, och betalades äfven med samma mynt, hvarvid de hvita mössonia på
fartygets akterdäck surrade om hvarandra, likt skoflarne. i ett ångbåtshjul under, fullaste gång, medan sista
tonerne af en ny munter chör åter-ijödo på stranden, hvarest tusentals hattar och näsdukar voro i rörelse, så länge
fartyget var i sigte. Derefter tågade man i tätt slutna leder från hamnen, stilla och fredligt, och först på
Riddarhustorget bief det möjligt att få göra halt och hemta sig efter ett solbadd, som timman om utan återhåll
pressat det Skandinaviska blodet. Det Yar glädjande att se den sinnesstämning, som vid detta tillfälle
uppenbarade sig hos de åskådande. Nyfikenheten hade dit— lockat minsta antalet: man gjorde sig redo för hvad
ögonblicket innebar, och scenen bief derigenom så mycket mera högtidlig.

Då Gottland sedan passerade Essingen, saluterades det af ställets egare, källarmästar B., med 12 kanonskott. Det
var den första oegennyttiga källarmästare vi ännu veta oss hafva upptäckt; han är en man, som iefver åtminstone
för någon idé, och ej finner ailt denna veridens goda inom sin disk och sina buteljer. Måtte hans exempel leda
andra till efterföljd i andra rigtningar! Hela sjön, långt utom Essingen, hvimlade af båtar, öfverfyllda med
fruntimmer, hviika med sina hvita näsdukar tillhviftade studenterne ett afsked, stranderne utefter. - ' Ett mindre
antal af omkring 20 studerande afgick följande dag, Thorsdagen den 19 Juni, med ångfartyget Gauthiod, hvilket,
såsem man längre fram får se, inträffade något sednare än Gottland i Ystad, som var den öfver-enskomna
mötesplatsen.

På bestämd timma omkring kl. 7 på morgonen d. 19:de Juni ankom "Gottland" till Wisby. Afresan var bestämd
till samma tid om aftonen. Vistandet i den gamla staden varade således jemnt 12 timmar, af hviika ingen minut
gick förlorad for vänskapen och glädjen. — Vid ankomsten heisades d9 välkomne främiingarne med följande,
sång:



Så minnesrika stånda Odins kullar, Och herrligt är Hans helga lunders sus; Sin böljas tåg idylliskt Fyris rullar
Hän utmed Ekiunds-hof i stilla brus. Och lärdoms-staden ligger lugnt i dalen, Der sångens näktergal har byggt
sitt bo; Och andakt susar ifrån kathedralen: Der växer Sveas vår i stilla ro.Och ära vare Fädrens helga minnen. De
Yises forskning vare helig frid! Men städse höfves Ynglingarnes sinnen Allt högre vyer för den unga tid. Väl
hafven .1 Linné och Wasa-h jelten; Men, ack, de slumra bland Er begge två: Och inga. höjder aga Fyns-fälten,
Och höga vågor der ej mäktigt gå.

Derföre bort från edra folianter J drogen och från Fyris' flacka falt, För att få skåda ifrån högre branter Det fjerran
lifvet, vexlande och sällt. Glad var ju uppå h af ve t vikingfärden Ibland dess kull ar, gungande i skum: På
hafvets rymder större synes veriden, Och bröstet vidgas i det fria rum. «—

Se, "Österhafvets- Öga" ler mot eder-: Och nu'Välkomne stigen här i land! Blygt sina blommor sommarn för er
breder, Och sången jublar högt på festlig strand. Änn' ibland murars ras och brustna bågar Skall glädjen skälla i
vår gamla stad, Då nu den fria yngling-skaran tågar Ibland oss, lemadsfrisk och ungdomsglad 1

Men snart J flyn de lutande ruiner: Ty för det unga edert tåg ju är. Ack, solen varmare i södern skiner — Dock
tömmen först en skål för Norden här! Hvad höga Norden godt och herrligt hade, Båd' ungdom, säng och frihet er
han gaf: För eder färd sia våra hjertan glade Så uppå tankens som på Skandiens haf.

Ja, faren glade till de sköna landen, Och knyten vänskapsband på brödra-mark, Och stiften frid och enhet inom
anden, Att han må växa fri och glad och stark. Med lycka flygc eder ungdoms-fan a. Ut emot hoppets fjerran
drömda hamn! Gen broder-kyssen åt den sköna Dana — Välkomne sist i Sveas trogna famn!

En dylik högtid har den gamla hansestaden i mannaminne, ja vi våga säga i seklers minne, icke upplefvat. Man
kan väl säga, att ett besök af några unga studerande,som förenat sig om en lustfärd, kan anses som en obetydlig
tilldragelse och ej af någon djupare betydelse • men besinnar man å andra sidan, att dessa ynglingar med \sina
likasinnade universitets-kamrater om ett eller två decennier Innehafva och utgöra Sverige, eller med andra ord en
tredjedel af Skandinavien, så måste det alltid blifva evigt min-nesvärdt att hafva omlefvat en festlig dag med ens
närmaste efterverld. — Ankomsten gynnades af det herrliga-ste midsommarsväder. Yi behöfva icke nämna, att
intet af de vanliga yttre välkomstmedlen saknades, såsom vexlade kanonsaluter^ vexlade sångeiyvexlade hurrah,
o.s. v. Dessutom hade Wisby,permitterat de verldsliga bekymren för dagen: embetsverken, handelsbodarna och
verkstäderna stodo tomma, och ingen talade om eller tänkte på annat, än de kära gästerna. Efter fördelning i
flockar och gästfri inbjudning i enskilda hus, samlades korpsen mangrannt kl. 10 på stora torget. Här bildades en
cirkel, och en för resan särskilöt författad och inöfvad skandinavisk sång uppstämdes. — Efter en pilgrimsfärd
genom stadens ruiner och efter afhöra lidet af en större andlig kantat i Mariæ kyrka, inbjödos gästerna kl. 2 i
Oscarssalen till en måltid. Med anledning af en af D:r Hambraeus föreslagen välkomstskål för de unge gästerna,
uppträdde "studenternas ålderman," prosten Afzelius, med ett extemporeradt, vackert och blomsterrikt föredrag,
som tacksägelse. Landshöfding v. Hohenhausen och Bisköp Hallström bevistade begge festen som deltagare,
under iakttagande af en värdig, dock något retirerad, diplomatisk hållning. Nu uttågades under gemensam sång
åter i det fria till en större trädgård utom staden. Landshöfding v. Hohenhausen föreslog en skål för H. M.
Konungen, hvilken af Student-korpsen och det öfriga sällskapet, tillsammans närmare 400 personer, besvarades
med mångfaldiga hurra och folksången. Derefter kom i ordningen en skål för Upsala universitet af Biskop
Hallström, med ett väl motiveradt, med logiskt sammanhang affattadt, vackert tal om vetenskap och bildning.
Bland öfriga skålar anmärka vi en af Docenten Pettersson för Gottlands damer med ett improviserad t tal, väl
något sväfvande, men friskt, bildrikt och genialiskt. — Kl. 5 återtåg till staden och direkte in i S:t Nikolai ruin.
Sista besöket var i S:t Lauren-tii systerkyrkas ruin. En gammal saga berättar, att just vid denna tid på aftonen
icke sällan en munkskepnad skall visa" sig i de mörka klostergångarna uppemot' hvalfvet. Med en dragning på
munnen emottogo de unge och Mtänkande vännerna inbjudningen, att just i afskedsögonblicket besöka ruinen, i
förmodan att munken möjligtvis skulle vara synlig. De ansågo artigheten fordra att icke motsäga den barnsliga
fördomen. Men hvad händer: knappt Uro fram-iingarna inkomna, förrän i en glugg på den öfversta klostergången
en förbleknad munkgestalt framträder och helsar främlingarno från Fyris välkomna och erbjuder sig, att, som ett



bevis på hviika krafter som bo i munkens ord, på stående fot företaga en andebesvärjning, för att ur grafvar, hvalf
och murar framkalla templets hulda genier. Alltsom besvärjningen fortgår, ;hörja här och der ur klostergångarna
och emot hvalf vet, hvita, beslöjade nunne-vålnader framtitta^ De framskrida långsamt till en större öppning i
muren och afsjunga med en graflik harmoni följande afskedssang:

Fordom Nordens unga söner • drogo ut i blodig strid, medan fromma qvinnors böner ifrån Templen sökte frid.
Nu, som förr, är strid på jorden, om med andra syften ock: men —• med svärden eller orden — striden fordrar
kämpar dock.

J, som svurit ljusets fana och mot mörkrets makter gån, för att segren till er mana, Andars förbön ej försmån! Frid
och glädje följe eder på er sköna ungdomsfärd! Frid och ära sitte neder * engång vid er egen härd!

Andchelsningen besvarades af de oförskräckte studenterne •med ett hurrah och en sång. Härifrån gick tåget
direkte ombord. Afseglingen var ett af de herriigaste skådespel, man på jorden kan se. Luften mild och varm,
hafvet lugnt som en spegel, stränder och höjder fulla af glada och festligt smyckade åskådare och åskådarinnor;
allt var tyst och stilla-, man knappt andades, man kunde höra sin grannes pulsslag. På akterdäcket af ångfartyget
var redan student-ohören församlad, men stum och orörlig, likaså den Gottländska sångföreningen på ett annat
fartyg vid utloppet ur hamnen; de stodo mot hvaräiidra, söm tvenne härar näst före drabbningen. Äncltligén höjde
den lifliga, poetiska, elektriska anföraren för studentsången sin kommandostaf och den vackra, välbekanta
studenternas ångbåts-epilog: " "Eder vi helsa", uppstämdes. Under vexlade sånger af de begge chörerne,
vaggades ångfartyget sakta ut mot hafvet, och då röken från den gifna och besvarade afskedssaluten lik ett tjockt
moln utbredde sig öfver hafsspegeln, öfver hvilket de resande \ännernes hvita hufvuden, liksom andeväsonden,
framträddeerhöll den förtjusande taflan sin dagucrrotypiska fullkomlighet, och öfver allt; dettafgjöt den
nedgående milda Junisolen sin guldlösning för att fixera bilderna och höja konturerna!

Fredagen den 20:nde Juni, klockan 5 eftermiddagen, ankom Gottland till Carlskrona. Ett betydligt antal personer
hade förenat sig om att säga ynglingarne ett välkommen, och de utsedde värdarne foro .dem. till mötes på
ångslupén Heimdal, der sjöartilleri-regementets musikkorps äfven gått ombord, Sedan de studerande landstigit,
ledsagades de till Höglands park, der välkomstskålen föreslogs af herr öfversten grefve •p. Sparre, och
besvarades, å de studerandes vägnar, af magister Pettersson. H. M. Konungens skål proponerades derefter af
kommendörkapten S. v. Krusenstjerna, då folksången "Bevare Gud vår II Ting" afsjöngs, ackompagnerad af
harmonimusik. Sedan musik och sång en stund sysselsatt de församlade, tog herr kapten Byström ordet och
föreslog en skål för Skandinavien, hvilken besvarades af studenterne med en sång, särskilt komponerad för detta
deras Skandinaviska tåg. Slutligen, och då den för de studerandes vistande här bestämda tiden var nära förliden,
framtod herr doktor Thomé och önskade de sjöfarande gasterne en lycklig resa. Denna skål besvarades af
magister Sundberg, under förklarande, att studenterne på återvägen ville göra Carlskrona ett längre besök. På
vägen till ångfartyget beledsagades studenterne af dem, som deltagit i tillställningen, jemte en ofantlig massa af
stadens befolkning; och idet Ögonblick de gingo ombord, tillsade dem herr kamreraren Wölyn ett slutligt farväl,
uti följande för tillfället författade verser:

Dig, Ungdom! vill jag följa På vild och trotsig bölja, På stilla blomsterstig! På mödans stråt, på nöjets, I smärtans
stund, i löjets: I dödens famn! jag följer dig.

Jag älskar dina drömmar, Jag vaggas af de strömmar, Der tankan ilar, fri. På fantasiens vingar Till purpurskyn jag
svingar Och bygger gyllne slott deri!

Dig alla åldrar närmas Och alla hjertan värmasVid dina blickars glöd;

Likt rosig morgon strålar,

Ditt öga Himlen målar

För ung och gammal, purpurröd.

Så kom oss än till möte Och slut oss i ditt sköte, Du gyllne blomsterring 1 Låt, arm i arm, oss vandra På rosor



med hvarandra Ännu en stund din lustgård kring.

Dess blomsterskara vinkar Och morgonstjernan blinkar Från purprad Himmel ner I Skön står din valfartsbana,
Hvart dina blickar spana En hoppets blomma mot dig ler.

Kom S till vårt bröst dig luta, Oss låt i samdrägt njuta Den dag, som ej är lång! Snabbt löpa Solens fålar Och
snart, vid Månens strålar^ Hörs Edens foglars aftonsång.

Se, utanför, på stubben Der, sitter trötta gubben Och iyss hvad klockan slår! Kom! öppna honom grinden, Och,
lätt som vestanvinden, Han störtar in — Vots gikt och år»

Ja, alla fjettrar lossas Och alla krämpor krossas; De tindra Himlens bloss! Och hjertats putsar svalla Och Edens
harpor skälla, Då ynglings-famnen trycker o-ss.

Den vågj J gån att plöja, Snart höljs af nattens slöjar Se Dagen tyst går nerl Så är i nedergången Den skald, som
sjöng, Er sångøEt Och Eder om en solblick ber!Ängfartyget Heimdal, der en mängd personer med sjöartilleri-
regementets musik gått ombord, äfvensom ång-siupenLyckeby, följde de studerande ut åt fästningarne, som af
dem passerades klockan emellan 8 och 9 på aftone,n.

Påföljande dagen, lördagen d. 21 :ste Juni, ankom Gottland till Ystad, der ynglingarne landstego och blefvo,
tillika med sina, med Gauthiod något sednare anlände, kamrater af magistraten inbjudne på en sexa, efter hvars
intagande hela truppen, företrädd af musikanter, genomtågade Ystads gator och förfogade sig ombord dels på
Gottland, dels ock på några Skånska bondvagnar, för att åter sammanträffa i Malmö. Kl. 10 på aftonen var det
förut briljanta Ystad återigen sig likt,,d. v. s. jemnt oGh stadigt.

Be norrska studenter — ungefär 120 till antalet —- som deltogo i ynglingatåget, afreste från Christiania med
norrska ångfartyget "G a r 1 J o h a n," Lördagen d. 21 Juni kl 5 på ^e. m. De resande begåfvo sig i procession
från universitetsgården till hamnbryggan och i spetsen för dem en musikkorps, som efter framkomsten gick om
bord på ett utanför nämnde brygga liggande skepp, å hvilket flera hundrade personer samlat sig. Nu spelades två
norrska nationalsånger, hvarefter uppstämdes ett 3 gånger 3 upprepadt "hurrah för de resande!" Derpå afsjöngs
danska nationalsången: "KongChristian stod ved höien Mast" och åter ljöd ett 3 gånger 3 upp-repadt hurrah med
fanfarer. Sist sjöng man svenska nationalsången: "Kung Carl den unge hjelte", hvarefter hurraropen på samma
så'tt förnyades. Emellertid hade de studerande gått om bord på sitt ångfartyg, å hvilket de tre nordiska
nationernas flaggor svajade'. Alla fartyg i hamnen flaggade. Då "Carl Johan," uppfyldt af de imga resande, under
musik och sång sagta gled ut öf v er Björviken, helsades det af den på bryggorna församlade stora folkmängden
med lifliga hurrarop, som besvarades af studenterne: n Utkommet på fjorden saluterade ångfartyget till afsked.
Ångfartyget lade till vid Horten, för att intaga några deltagare, som ej vistades i hufvudstaden, hvarefter resan
fortsattes till Malmö, dit man ankom omkring kl. 7 på söndagsmorgonen. Ett par timmar sednare — omkring kl.
9 f. m. — inträffade der äfven "Gottland" med studenterne från "Upsala, hvarförutan de Up-salienser, som från ^
Stockholm åtföljt ångfartyget Gauthiod til} Ystad och der ifrån tagit skjuts, ankommo landvägen.I Lund,
studenternes första -stora-.mötesplats, hade studentkorpsen, efter erhållen definitiv underrättelse, att de väntade
gästerna från Upsala med säkerhet vore att påräkna, äfvensora ett större antal frän Christiania, bildat en
kommitté, för att taga befattning med de nödiga arrangementerna, att på ett värdigt sätt emottaga såväl
Upsaliensa-re som Norrmän. Redan dervid märktes det, att studenterne ej helt och hållet voro isolerade: åtskilliga
akademici visade sig lifligt intresserade för saken; flere af ortens närboende magnater räckte till arrangementerna
en hjelpsam hand, och stadens unga tärnor lånade beredvilligt sina händer och sin smak till utsmyckande af
dryckessalarne på Lundagård, der såväl stora gängen som de derintill stötande tvenne sidogångarne inreddes till
stora löfsalar. Lördagen den 21:sta Juni afreste till Malmö 5 af värdarne och sammanträffade der med trenne
kommitterade från Köpenhamn, hviika gemensamt afvaktade gästernas ankomst. Norrmännen an-kommo, såsom
man redan inhemtat, först, och sedan värdarne anskaffat dem en större sal för hysandet af deras effekter, och
helsat dem välkomna, inlopp underrättelsen, att Gottland med Upsalienserne nalkades. Desse emottogos vid
hamnen af de deputerade, och kl. 10 var man färdig till Lundaresan, hvilken företogs i prydliga åkdon, som
Malmöboarne haft den artigheten att ställa till de resandes begagnande. I Malmö utdelade de deputerade från



Lund det gemensamma kännemärket, ett, i knapphålet buret, hvitt sidenband, å hvilket ordet "Skandinavien"
glänste i blå bokstäfver.

Kl. 12 på middagen, Söndagen den 22:drc Juni, anlände de efterlängtade gästerna till Lund, och, sedan de på ett
litet afståntl från staden stigit urvframtågade de samlade till tullen, der Lunds studentkorps, högtidsklädd, under
sina fanor och med sångföreningen i spetsen, var dem till mötes. Efter niofaldiga hurrarop, hvarmed de resande
emottogos, satte sig tåget i rörelse mot Lundagård, i följande ordning: nationsfanorna, sångföreningen, de
utsedde värdarne, OGh slutligen de om hvarandra blandade gästerna och värdarne. Dit ankomna, emottogos de af
kanonsalut, och docenten Rietz helsado dem välkomna i ett kort tal, ochftuV jande helsningssång, till hvilken
magister A. Andersson författat orden och magister O t to Lindblad musiken, afsjöngs ocli utdelades*.

"Har, J bröder, är clet rätta stället För vårt handslag, fast som sjclfva fjellet, Här vi bo, här är vår högtidssal;
Våren smyckar den med egna händer Hvarje gång han hit tiilbakavänder Från den södra jord, från Tempes
dal.Himlens vindar flyga fritt härinne, Blåsa dammet bort från håg och sinne; Frisk är luften, som vår egen själ.
Grönt är taket — våren så det målar — Och derofvan och igenom strålar Himlabågen. — Bo vi icke väl?

Se, dryaderna emot oss nicka, Skälmske bakom löfvens skygd de blicka, Sådan syn de ännu aldrig sett. Lundens
genius ur sin dröm har vaknat, Hvad han länge drömt och länge saknat Denna dagen åt hans längtan gett.

Yr och rosig han inland oss sväfvar Böljan lik, då hon för stormen bäfvar, Sväller högt för stundens fröjd hans
barm. Pannan öppen är, som sjelfva dagen, Blicken utaf Jofurs örn är tagen, Svärd och lyra hvila på hans arm.

Hoppet sitter på hans starka vingar, , Segerhymnen från hans lyra klingar, Oförgänglig ungdom är hans namn.
Han är den, som herrskar här i lunden, Bröder, hyllom honom nu på stunden — Låt oss flyga i hans Öppna famn!

Låt oss vandra några gyllne stunder Arm i arm i Carolinas lunder, Låt oss I ef va gudars lif en gång! Låt den
friska sången dristigt svalla, Må vi gå dit tonerna oss kalla För oss an, du stolta, glada sång!"

Sedan härpå hvarje värd uppsökt sin förut bestämda gäst, upplöstes samlingen. — Middagen intogs i enskiidta
större och mindre kotterier, och åtskilliga af stadens invånare hade härvid understödt, dels genom upplåtande af
sina lokaler, dels genom biträde vid arrangementerna. På eftermiddagen besågs domkyrkan, de akademiska
institutionerna, samt hvad annat sevärdt, Lund kunde ega. Omkring kl. T samlades man åter mangrant på
Lundagård, i do 3:ne till dryckessalar inredde alléerna. På trihuuen uppsteg adjunkt Genberg och föreslog en skål
för Konung Oscar.

Under skallande hurrarop tömdes skålen; kanonerna dånade och samtlige sångarne uppstämde den i Lund såväl
kända Decemberhymn en. — Professor Hagberg föreslogen skål för Upsala universitet-och beledsagade den
medföljande ord;

"Det kära uppdrag har mig blifvit anförtrodt, att här, midt i'blomkronan af Nordens förhoppningar, uttala hvad
redan ungdomliga hjertan med outsägligt behag hafva känt, uttala, att det icke mera finnes något afstand, emellan
Sveriges båda lärosäten.

J vänner från Upsala! Under dessa åt vänskapen och ungdomsglädjen helgade stunder hafven J ju vandrat kring
vår gamla stad. J hafven stigit ned i kryptan, J hafven sett er om från helgonabacken kring rika skördar, fagra
stränder och vänliga boningar, Der mötte er öfverallt, ehvar J drogen fram genom staden, icke allenast
glädjestrålande blickar och varma handtryckningar af lefvande menniskors barn, utan "der skådade äfven på er
från fönstren mången själfull blick ifrån fordom: främst bland dem en, som J nog känden igen.

Skymde oss icke dessa rika iöfhvalf, så skulle viskåda, icke långt härifrån, de små fönsterrutor, bakom bvilka för
något mer än ett sekel sedan, eh ung student, som först gästade hos oss och sedan hos er, invigde sig till det siare-
kall, som han sedan utöfvade öfver verlden. Det var han, som, klarare än någon annan, såg den Eviges bild, huru
don vandrade genom lustgården. Han var ett den svenska midsommarens barn, Carl Linnæus. Hos oss pröfvade
han hvad lifvet hade bittert, hos er livad det hade ljuft. Så voro Sveriges båda lärosäten för honom ett i nöd och
lust.



Hell detta heliga förbund, grundadt af Nordens störste siare 1 I minnet af hans ungdoms strider och hans
mannaårs ära. dricka nu Lunds studenter, vid annalkande midsommar, Upsala universitets skål."

Magister Sundberg från Upsala tackade å Upsala studentkorps1 vägnar, och gladde sig, att de kalla och likgiltiga
blickar, med hvilka de begge universiteten länge betraktat hvarandra, nu efter detta möte skulle ombyta natur. *
Upisaliensisko sångaro afsjöngo en samtidigt utdelad "Höls-ning från Upsala", af kandidat Sä ve, och så lydande:

"Bröder! på Lundagård, Här under bokars vård,

Första gång

Svea-sång Nu skallar till Er ära.

Höga och glada stund, Då sig till fast förbund

Syd och nord,

fosterjord! Förena till din ära. Lefve, lofvo, lefye vår Fosterjord!Först Sverige, sedan Nord! Vare vårt löftes-ord.

Svenske så

Stånda må I iif och död tillsamman.

Se'n öfver fjäll och våg Hoppet går ut på tåg',

Der vi änn1

Finne män, Som med oss hålla samman. Lefve, lefve, lefve vår hela Nord!"

Derefter föreslog magister A. Andersson följande »kål för Norrige:

"Två sköna länder vet jag högt upp vid Nordens pol,

Och syskontycke ha de med hvarandra; Ej skönare du skådar, du fästets gyllne sol,

Hur länge och hur vidt du än må vandra. Ha de ej guld och silfver, så ha de likväl nog,

Af klara, blåa sjöar, af strömmar, berg och skog — Ett Sverige är och Norrige är dot andra.

At infödd frihet vakta de tusenårig härd, De stå omkring med trogna söners skara*,

Med skogen till sitt täcke och berg till hufvudgärd Han hvilar trygg, han fruktar ingen fara.

När faran står för dörren, nog veta de sitt värn — Den Gud, som gaf dem frihet, han gaf dem också jern,

Att friheten med lif och blod försvara. »

Do--tvillingarne lekte i fordna dar med svärd,

Som lejonungar lekte de med strider. De brottades på fjellon, som gällde det en verld;

Af leken blef dock allvar sent omsider. Med hat i bröstet störta de löst emot hvarann,

Men ingen får ge vika och ingen falla kan, Och så det var i långa, långa tider.

De Asabarn nu ligga, som elfvor uppå äng, Så lugnt och fredligt vid hvarandras sida,

Och hafvets vågor vagga do tu i syskonsäng, Och tak är stjernehvalfvet det vida.

Hvar afton dagen åldras, hvar morgon dag blir ung De knäppa sina händer och be för samma Kung;

Blott med, ej mot hvarann de mera strida."Skålen besvarades af theol. kand. Möller från Christiania. — Magister
Andersson föreslog vidare med nedanstående ord en skål för Köpenhamns universitet:

"Sommarsolen ilar mot vester, och våra tankar följa det sjunkande klotets rigtning. Väl vaggar sundet ännu sin
salta våg mellan oss och bröderne i Köpenhamn, men i våra hjertan och i vår åtanka äro de redan närvarande,
likasom de snart skola vara det i verkligheten. I synnerhet vid ett tillfälle, sådant som detta, ega de den



obestridligaste rätt till vår broderliga åtanka. Nu skulle någon lätteligen kunna fråga: Hvad har då detta tillfälle
för en synnerlig betydelse? Det enkla faktum är det, att 500 af nordens studenter en nordisk sommarafton under
den fria himmelen i fröjd och gamman klinga med hvarandra. Denna redogörelse är visserligen mycket
upplysande, ingenting hufvudsak-ligt synes härvid vara att tillägga och många äro de, som anse båda tryggast och
beqvämast, att här stadna och beskedligt hålla sig inom den gifna företeelsens tydligt utstakade gränsor. Men det
gifves ändå en hel hop* frågvist och underligt folk, som icke låta sig nöja med ett så tydligt och klart besked,
utan gå ännu längre och fråga: Hvad betyder detta? Hvad är anledningen till det och hvad är syftemålet med det?
Då fråga nemligen är om icke så alldagliga tilldragelser, äflas desssa svärmare, att, likasom bakom den yttre
företeelsens slöja, uppfånga en skymt af väsendet, som deras underliga hufyuden ana derunder. Ja, tillochmed de
allranyktraste af våra samtida, som så litet som möjligt låta förleda sig att läppja på den berusande drycken ur lif-
vets skummande pokal ogIi så mycket som möjligt hålla sig obesmittade af tiden, lyckas ej helt och hållet att på
den instängda kammaren undkomma den frågan, som försåtligt stjäl sig in på dem: Hvad i all veriden, betyda
dessa folkvandringar? Hvi äro sundets vågor så oroliga, och hvad är det för ett lif, som spörjes deröfver?
Hvarfore, i alla gudars namn, sitta ej folken i fred och ro hemma b var och en hos sig, Svensken hos sig,
Norrmannen hos sig, Dansken hos sig? — Låt dem reda sig ifrån dessa frågor så godt de kunna*, vi som lefva
inne uti dessa företeelser, som ryckas med i den brusande hvirfvein, som känna våra hjertan slå af en högre lust i
dessa stunder, då vår fosterlandskärlek oemotståndligt uppflammar, och forntiden med sina väldiga minnen
förmäler sig med en framtid, full af härliga förhoppningar —- vi kunna gripa i våra egna bröst och
omedelbarligen känna, hvad dessa fester betyda. Hade för 13 århundraden sedan en af de då lefvande stigit fram
och frågat Germanerne, hvad deras* tåg egentligen hade att betyda, eller hvad det var, som oemotståndligt dref
dem ur deras skogar mot de sju kullarnes stad, mot det evigaIloma hvad svar tian Un kunde hafva fått, helt säkert
hade han icke fått det rätta. Det är också naturligt, ty en sådan fråga '<ir ställd till historien och hon svarar derpå.
Det är nemligcn egentligen för framtiden, som de ega betydelse, åtminstone är det framtiden, som afslöjar deras
utvecklade betydelse. Den nordiska historien skall icke anse under sin värdighet att besvara hvad dessa
folkvandringar betyda. Ty om vi än till större delen äro studenter, så äro likväl våra sammankomster icke
uteslutande studentfester; de nordiska nationernas ögon hvila uppå oss och vi kunna icke misstaga oss om, att ju
deras sympatier äro för oss. Våra sammankomster äro likasom de pulsar, SQm beteckna, huru nationernas hjerta
slå. Detta visar oss det Jifliga deltagande för dessa fester, som från alla håll och kanter förspörjes, de
uppmuntrande tillrop, som möta oss från nordens alla ändar, och så många bortovarandes klagan der-Öfver, att
de ej kunna vara med, då Norden firar en af sina stora högtider. Och i sanning äro dessa fester stora nordiska
högtider; de äro midsommarnattsdrömmar af den nordiska historiens genius, midsommarnattsdrömmar med sina
fantastiska scener, sina i månskenet kringdansande elfvor, stundens barn, de flygande anirigarne och
förhoppningarne; men historien drömmer inga betydelselösa drömmar, dess drömmar äro gudingifna. Och "dessa
drömmars innehåll är de nordiska folkens förening i broderlig vänskap och gemensamt sträfvande för
gemensamma väsendtljga intressen. Men den, som vågar att tyda drömmen, han arbete ock på dess
förverkligande. Den, som derpå arbetar, han arbetar i rent fosterländsk syftning, han arbetar på att inskrifva sitt
namn i sitt lands historia. Om det är en fåfänga att vilja infläta sitt namn i sitt fosterlands häfder, så är det den
ädlaste fåfänga, som finnes, och den är ingen sann patriot, som icke sträfvar derefter. Den har aldrig varit fattad
af lifvets makt eller känn t dess betydelse, som icke vill lefva ännu på jorden, sedan hans hjerta upphört att slå;
som icko vill kämpa för en odödlighet i minnet. Minnets odödlighet är också en odödlighet.

Hvilken ära i detta härliga arbete för nordens framtid tillkommer våra danske bröder, erkänna vi med den lifli-
gaste beredvillighet. Framtiden skall bättre erkänna det, ty den skall tydligare uppenbara det. Oförgänglig ära
skall kröna de unga, som med friska krafter arbetade under mor-gonrodnaden af en ny dag för Norden, af en dag,
hvars sol de genom sitt arbete bidragit att tidigare framkalla!

Skål för bröderna bortom sundet!"

Känd. He 1 weg från Köpenhamn besvarade skålen med ett lyckadt föredrag; och derefter uppsteg stud. Strand-
berg och, föreslående en skål för Helsingfors universitet, uttalade han följande "vaticinium" :



"Finland! — Så jag ville ropa Och från eder allihopa Få ett svar ur hjertats grund. Hvar jag stod, så såg jag glada
Blickar sig vid blickar rada, Sol på bvarje pannas rund; Men min åtrå var en annan. Jag vill se ett moln på
pannan, Maka löjets, gud från kannan Undan, undan för en stund.

Vår är än den finska slägten: Och den trogna östanflägten Än från mången Finlands son -Bär oss helsningar
behändigt, Sjelfv.a solen kommer ständigt Hit möd snällpost derifrån. Fast vår broder ryggen böjer, Tungomålet
honom röjer, Och jag spår, om än det dröjer, Att J bonom åtérfån.

O! en afton kanske stiga Vi ombord, och dristcliga Draga öfver sältan ^haf: Soleii sjelf vi ta på sängen, Tegert
sucka skall, och ängen Bågna under liofvars traf. Blott ett handslag vi begära — Och från bröderna de kära, Med
ett dråpligt hugg."vi skära Alla deras remmar af,

Förr, än sol går ned, kossacken Turalar blödande i backen: O! den dagens namn skall då Blifva oss en
hederstitel! Och kung Carl har sjelf kapitel l sin kungssal i det blå: Man för man han vill oss kallaÄ Och i
stjeraor, hvilka falla Ur hans öppna hand, vi alla Tapperhetsmcda!jer få."Högt steg jublet och samfäMldt
uppstämdes: "Kung Carl den unge hjelte." Stud. Eiler t Sundt från Christiania föreslog i få ord en skål för Island.
Hvarje skål beledsagades utom sång af 8 kanonskott; men skålen för konungen med 28. Under tiden skedde
utdelning af verser, författade af Lilja och A. J. Afzelius samt ett latinskt cårmen af E. H. Mellin.

Herr Liljas versar lyda sålunda:

"Väl går solen upp ur östervågor med sin glöd och sina strålars prakt, sätter vår och sommar uti lågor, lifvar
norden med sin gudamakt, men deröfver tränga tusen röster fram till oss ur barbariets natt: mellan v österns
ocean och öster nordens land som skiljemur är satt.

Låt oss troget våra berg bevaka, detta fästq i vår fria nord! När de fege sina kedjor skaka, strålar ljuset på vår
fosterjord. . Endast genom enhet vi oss trygga emot våldets och förtryckets band, och blott bröder kunna bo och
bygga här i sagans sköna hjelteland.

Kommer stormen än på vred a vingar någon gång som förr mot fjellens kust, bor här ock en stridens örn, som
svingar ut.till rof med segerkraft och lust. Våra fäders bragder låt oss höra, hvilken storhet bor väl ej deri! -Så
skall enhet oss till seger föra, fri var norden som den jemt skall bli.

Klappar mödan med betryckta händer på vår port och gästar oss igen, lins ju i vårt bröst en kraft, som sänder tröst
i nöden, som besegrar den; och blir månget folkets hopp besviket/ som vi älskat, som vi brunnit för, snart med
dagens tecken genom riket '. 'ljusets drofct sin eriksgata gör.

Det är denna tro, som helsar Eder, räcker Er sin varma hand i dagoch som gör studentens glada ledej till-ett
nordiskt fosterbrödralag. Ljus ocli frihet må den lösen vara, som elektriskt oss förena skall ifrån Eiderns
sunnanvåg, den klara, upp till Dowres bygd och Fyrisvall .!*

En annan sång, som förmodligen har A, J. Afzelius till författare, lyder sålunda:

"Vi tänkte så ofta i dagarnes lopp De komma väl dock hvad det lider-, Vi hoppats så länge — och fylldt är vårt
hopp; Ty Bröderne kommo omsider. Nu ega vi Er i vår hjertliga rund, Och aldrig vi glömma den herliga stund,
Då bröderna kommo omsider.

Den knoppande tanken slår ut sina blad Och frukt blir af blomman med tiden; Och Skandia bli ekar kring verlden
så glad Och drar såsom fordom i striden För Ljus och för Sanning — med Skandias Kung, Med sådan en lösen
gå gammal och ung, Då frukten blir mogen ömsideiv

Och öfver oss C4arivagnen tindrar så blid, Fast mulet det är uti öster; Ty ännu vi vaga för Norden en strid Och
sjunga med jublande röster: "Kung Carl !u så att Fäderne vakna i hög Och vittna, att ungdomen icke är trög, Då
stunden är kommen omsider-.

J fädernehemmet är högtid i qväil, Der språkas om hans vunna åren Och Fader han blir så ungdomlig och säll,
Och glömmer sin snö uti hären, , Då lifligt han minner om forntida daV De lyssnande Kära •— Om splitet, som



var, Om kärlek, som vaknat omsider.

En skål för vår fria och eniga Nord! En skål för vår hembygd, J Broder! Så rik uppå hjertan, som fattig på ord;
Men tanken i ögat, som glöder

På nordmannayngling, den menar väl så: * Ur striderna skola vi segrande gå, Se'n Bröder vi blifvit omsider,"Att
utmärka det bästa af de i allmänhet förträffliga tal, som höllos vid utbytet af alla dessa skålar, blefve att citera
dom alla, men mest slog an den på vers af studeranden Strandberg (Talis Qvalis) föreslagna, genialiska skålen
för Helsingfors universitet; med mera enthusi-asm har troligen ingen skål på länge blifvit drucken i Norden. '

Sedan skål arne blifvit tömda, hegåfvo sig de studerande till det nya biskopshuset, i h v ars ofre våning en "sexa"
intogs. Två helstekta rådjur thronade vid öfra bordsändan i den största salen. Akademiens åldrige t.f. kansler,
biskop Faxe, hvars helsa ej tillät honom deltaga i samlingen på Lundagård, uppträdde har och helsade den
samlade ungdomen. Efter sexans slut skedde återtåget till Lundagård, som nu präktigt. belystes af kulörta lampor,
upphängda i de dryckessalarna omgifvande hvalfbågarna. — Till kl. 12 på natten fortsattes den glada festen. —
K,l. 8 följande morgonen samlade man sig till allmän frukost i biskopsgården och kl. 10 skedde afresan till
Malmö. Omkring 220 Lunden-ser följde sina svenska och norrska bröder till vännerna på andra sidan sundet, så
att nu öfver 500 personer deltogo i tåget. Lunds borgerskap och några possesiönater i trakten af staden skjutsade
dem med sina vagnar till Malmö.

Yid ankomsten till Malmö, som inträffade emellan 11 och 12 på förmiddagen midsommarsafton, inbjödos de
resande på Knutssalen, der de endast undfägnades med lätta förfriskningar, enär-frukosten,, såsom förut är
närnndt, blifvit redan intagen i Lundj och middagen skulle intagas i Köpenhamn. Men deremot trakterades de
med ett utmärkt och kraftfullt helsningstal, som hölls till dem af theol, doktor fiu 11 an der å de till stort antal,
närvarande Malmöboarnes vägnar, och uti hvilket herr doktorn föreslog skålar för Nordens stirskilta
universiteter. Derefter tog först studeranden Eil. Sundt från Christiania, som visade sig vara en väldig talare, till
ordet och besvarade herr doktorns tal. Efter honom uppträdde docenten Pet t er s son från Upsaia med ett
genialiskt och älskvärdt föredrag. Vidare yttrade sig kandidaten Thomé från Lund. Doktor Gu 11 ander höll
ytterligare vett tal till de danske deputerade, hvilket på ett utmärkt sätt besvarades af kandidat Poulsen från
Köpenhamn, som med mycken värma ordade om den skandinaviska, idéen och väckte en alldeles utomordentlig
enthusiasm, då han i slutet af sitt tal gjorde uppmärksam på förnuftets nödvändighet af nationalitetens bestånd, så
att ej den nation, som förnuftet öfvergifver, må hlifva en död kropp, en åtel *, tyder åtelén är, dit samla sig ock
örnarne. "Må—-slutade talaren — "aldrig örnen derborta eller hans ungar slå ned på ett ]iflöst Skandinavien!" —
Samtlige talen åtföljdes af hur-rarop och 'fanfarer; kandidaten Poulsen dessutom af sär-skilta bifallsyttringar
medelst handklappning. Man fick vid detta tillfälle äfven höra utmärkt vacker sång, utförd vexel-vis af Upsalas
och Lunds sångföreningar.

Klockan 2 eftermiddagen gingo Studenterne ombord; Norrmännen på Carl Johan, Upsalienserne på Gottland, och
Lundenserne på Malmö, hvarförutan ångfartyget Unionen vid samma tillfälle afgick med ett stort antal andra
medborgare. Hela skeppsbron var fullsatt af menniskor. Lifliga hurrarop vexlades mellan passagerarne å fartygen
och åskå-darne på land, och de rökfrustande drakarne förde snart, de unge, skandinaviske vikingarne till Selands
skogkrönta stränder.

VISTANDET I KÖPENHAMN.

I Köpenhamn var man emellertid beredd på de väntade gästernas festliga emottagande. En kommitté, eller en så
kallad "Bestyrelse," hade blifvit nedsatt af Studenterne, för att träffa de för de blifvande festligheterna nödiga
anordningarne. Vid ett studentmöte, som hölls å den nya Studentföreningens lokal, meddelade kommittéens
sekreterare ett program öfver de tillställningar, som blifvit förberedda:

"Våra gäster", yttrades häri, "hitväntas Måndagen d.23:dje Juni på e. m. Man hoppas att få landningsplatsen vid
Toldboden tillstängd, för att kunna emottaga gasterne med en sång. och ett kort tal. Dernäst ämnar man, efter
förväntad tillåtelse från auktoriteterne, att afgå i procession till "Studii-gården", dit de resandes saker blifvit i



förväg transporterade, och • livar och en af dem finner sin värd och beger sig hem. Nästa morgon (Tisdag) samlas
man. kl. J 9 i "Stu-diigården" och afgår derifrän till Yårfru-kyrkan, der koraler utföras af Student-sångföreningen;
derifrån till Christians» borgs slott, för att bese måiningssamlingen, det fornnordiska museum, m, m.; derifrån till
Thorvaldsens museum, der, efter förjjudande, konstnärerne ämna mottaga våra gäster med en sång.' Till
middagen inrättas i den nya Studentföreningen ett tab le d'hote för de främmande; om aftonen arrangeras I? en
stor fest i Ridhuset, h var till, genom Öfver-hofstalimästaren Grefve Danneskjold-Samsöe, tillstånd erhållits af H.
M. Konungen. Följande dag (Onsdag) beses stadens öfriga märkvärdigheter ; derefter spisas vid table d'hoté,
hvarefter man på aftonen kommer att besöka KongL Theatern. Thorsdags morgon ämnar konferensrådet Örsted
förevisa några fysiska experimenter i den polytechniska läroanstalten; samma dag ämnar man företaga en s. k.
skogs tur* Denna kommer até ? upptaga hela dagen och är isynnerhet beräknad på delta-" . 8- gande af icke-
studerande. Nästa dag (Fredag) beses arsenalen (Töjhuset), Nyholm, och derefter hålles afskedsfesten i Tivoli,
der cirkus begagnas. Lördags f. m. är bestämd till afresa." . -a r .

Med ledning af detta program, fran hvilket, såsom läsaren kommer att finna, vissa afvikeiser sedermera skedde,
är det vi gå, att, vid skildringen af detta för hela Norden så betydelsefulla Studentmöte, redogöra., särskildt för
hvarje dags tilldragelser, så att läsaren dymedelst må beredas tillfälle till en lättare öfversigt af det hela. Vi börje
således med

Första dagen«

Ankomsten.

Ankomsten till Köpenhamn ocir emottagandet midsommarsafton, Måndagen d. 23:dje Juni, voro bland de
skönaste ögonblick under resan. Redan vid förbiseglandet af vaktskeppen i hamnen började hurraropen och gingo
så i stora vågor utåt hela "Langelinié" och "Toldboden," tätt fyllda af en välklädd mehniskomassa, som ilat dit ut,
på signaler, som afgåfvos redan J- till 4 e. m. från St. Nicolai torn, att gästerna voro i sigte. Kl. 5 passerade
ångfartyget Malmö bommen, vaggande af och an under mängden af sina passagerare, och helsades der af ett
niofaldigt hurra-, ett par minuter sednare anlände Gottland med Up-salienserne, och straxt , derpå Carl Johan
med Norrmännen, båda de sednare på lika sätt helsade. Utan för*Nytoldbod," som af generaltullkammaren blifvit
upplåten till emottagandet, hade danska Studenterna, alla svartklädda, uppställt sig i en halfcirkel. I midten af
densamma vajade de tre nationernas flaggor; på högra flygeln ned emot bo 11 verket svajade en hvit studentfana
med en sväfvande Minerva, efter Thorvaldsens basrelief, och med en^gyllene uggla på spetsen af stången; på
venstra flygeln stod studentsångföreningen under sin fana, med sinnebild: en Apollo, ridande på en svan;
knappen på stången utgjordes af en gyllene lyra. Andra brigadens musikkorps hade välvilligt erbjudit sig att för
tillfället med musik öka festligheten. Sedan gasterne stigit i land och blifvit helsade, fördes de till midten af
platsen, hvarest på en förhöjning var uppförd en läktare i form af en hälf åttkant, och hvarest danska student-
sångföreningen tagit sin platsv jemte en stor mängd damer, som åt de ankommande främlingarne, räckte
ekiöfskransar. Nu uppstämdes följande af C. Ploug författade såhg, med en väcker ny melodi af C. J.
Hansen:"Velkommen ved Furen, som Gefion drog, J Sönner af Fjeldets Marv! Den Længsel, som drev Jer fra
Celle och Bog, Den Tanke, som styred Jert Vikingetog, Er vor fælles modrene Arv. Det er Stammens Tunge og
Blodets Röst, Der hilser Jer, Brödre! paa Danmarks Kyst Velkommen!"

"Og Vidnesbyrd bærer Jer fredsælle Hær, At endt er Aarhundreders Kiv: Culturen har smæltet det hærgende
Sværd; i Aandens Bedrifter, i borgerlig Færd Er der vakt et höiere Liv, Til sit Værk os kalder den nye Tid; At
hilse Jer, Brödre, til Snillets strid Velkommen!"

Og Budskab J bringe, at ærerigt Nord Gjenfödelsens Daggry skal see, Da Kæmper opstande i Kæmpernes Spor,
Da Fædre besegle, hvad Sönnerne svor, Og der vorder Een af de Tre. v Det er Fortids Spaadom og Fremtids
Haab, Vi hilse nu, Brödre! med'Jubelraab Velkommen!

Derefter helsade Magister M. Hammerich, såsom en af Ordförandena, gasterne välkomne i ett tal, så lydande:

"Vänner och broder från det nordiska tvillingrikets universiteter!" v



"När vi sist i vintrens tid församlade oss, för att dra en nordisk jul, och, efter gammal piägsed, tömma minnes-
oph löftesbägaren, då satt enhvar i sitt hem, då voro vi skiljde åt-genom land och haf, då möttes blott våra tankar
och känslor, hvilka hvarken land eller haf kunna skilja, och medan vi h var för sig högljudt helsade hvarandra,
var det blott ett aflägset genljud, som rullade> bort öf v er våra bröders hufvuden. Men nu är sommar, liksom för
tvenne år sedan, då studenten från brödrarikena möttes och slö to vänskap med hvarandra vid Upsalas gamla
högskola, och sommarvädret har åter lockat dem ut på hafvet för att uppsöka sina gästvänner^och dem, som
önska blifva det. Se! vi ärö många, som stå här för att emottaga eder, och J ären komne hela tre skepp starke;
derföre kunne vi icke alla, som en man, räcka eder handen och trycka densamma. Men J hafven hört vårt hurrah
och vår välkorastsång, achi bröders och vänners namn, på vårt modersmål, som J förstån utan tolk, emedan det
äfven är edert, bjuder jag eder ännu en gång: Välkomne på dansk botten! Och tiil denna helsning fogar jag en
önskan, nemligen den, att den vänskap, icke man och man emellan, utan mellan högskola och högskola, mellan
folk och folk, på hvilken edert talrika besök nu utgör ett bland de många vittnesbörden, att denna vänskap, som
ännu är så ny, att tiilochmed vi, som ännu a'ro unge, dock minnas den tid, då förakt och misstänksamhet emot
brödrafolken blef hos ^ oss inplantad i våra barnböcker,' så ofta man ville väcka vår fosterlandskärlek, — att den
måtte styrkas och befästas under dessa dagars samvaro i allvar och glädje att den allt mer och mer måtte förena
oss till endrägtig samverkan i det andans rike, som har en rättmätig fordran på vårt bistånd, och att den måtte gå i
arf till de slagter, som en gång efter oss komma skola! De, som dela denna välkomsthelsning och denna önskan,
vilja stadfästa densamma med ett niofaldigt hurrah i of våra gäster från brödrarikena,"

På dessa talarens sista ord skallade ett niofaldigt hurrah- från de danske studenterne och återupprepades af den
omgifvande folkmängden. Derefter satte sig det stora tåget i rörelse: först en afdelning af den s. k. "Bestyreisen,"
de tre nationalflaggorna; musiken, 'sångföreningen med dess fana, studentfanan, ordförandena och derpå den hela
stora, 1,300 man starka studentskaran, 6 och 6 i ledet, Danskar, Svenskar och Norrmän arm i arm med hvarandra.
Midt i tåget vajade fyra, af Lundenserne medförda, vackr.a fanor, och framföre, på sidorna och bakefter hvimlade
en oöfverskådlig massa äf åskådare, så att musiken stundom måste afbrytas i brist på utrymme för de spelande,
och blott med yttersta möda lyckades det "Politiets" rastlösa bemödanden att bana väg för de antågande. Under
afvex-lande musik och sång skred tåget långsamt fram från Ny-toldbod genom Amaliegadenj Toldhodveien,
Bredgaden, öf-ver Kongens Nytorv, Slotspladsen, Höjbroplads, Amagertorv, Wimmelskaftet, Gammeltorv och
Nørregade till Universitetsbyggnaden, eller den s. k. Studiigäorden, dit dot anlnnde kl. i till 8 på aftonen.

Från en mängd af de. med damer tätt fullproppade fönstren regnade det blommor och eklöfskransar ned Öfver
gasterne; korteligen : sedan Thorvaldsens hemkomst och be-grafning har icke Köpenhamn sett något skådespel,
som liknade detta festliga tåg. ,

Vid Studiigården, dit gästernas saker i-.fUrvJ.lg blifvit transporterade, emottogos de af sina värdar, hos hvilka de
skulle bo under sitt vistande i Köpenhamn.

Tiil följd häraf hade de studenter, som bebo Regent-sen, föranstaltat en liten fest för de främlingar, som gästade
hos dem. Gården var smakfullt upplyst af kulörta lampor, som voro upphängda i träden, och festen bevistades af
trenne den theologiska fakultetens medlemmar, professorerne Clausen' och Sch ar lin g samt regentsprosten, prof.
Peterson, hvilka blifvit inbjudne af studenterne. Efter att en välkomstskål blifvit drucken för de främmande, och
af dem besvarad, proponerade professor Petersen, på ett lika vackert spm hjertligt sätt, en skål för de trenne
rikenas Konungar, för landen, folken och deras framskridande i vetenskaper och sköna konster. Professor
Clausen yttrade derpå, lika snillrikt som vackert, den lifliga önskan, att den tid snart måtte komma, då Nordens
studenter icke voro bundne vid deras egna högskolor, utan, i likhet med Tysklands studenter, kunde bevista
ömsom det ena och ömsom det andra universitetet', då läraren kunde frankathedern tala till studerande från
Nordens trenne riken, och då man vid besättandet af lärareposterna icke frågade efter, om läraren vore född i
Danmark, Sverige eller Norrige, utan blott om han vore platsen vuxen och kunde med lycka uppfylla sitt
maktpåliggahde kali. Talaren afbröts flerfaldiga gånger af sina åhörares bifall, och denna, liksom de föregående
skålarne, besvarades och beseglades med ett nio gånger upprepadt hurrah. — Och härmed slute vi beskrifningen
af första dagens tilldragelser.



Andra Hagen.

Festen i Christiansborgs Ridhus.

Påföljande morgonen, Midsommarsdagen, den 24 Juni, besågo de skandinaviske gasterne Vårfrukyrkan, der en
talrik menniskoskara hade infunnit sig. Sångföreningen utförde derstädes trenne koraler, och Sekreter Hartman
föredrog på orgel åtskilliga nummer, bland hvilka sorgmarschen vid Thorvaldsens Insättning i synnerhet
förtjenar att ihågkom-mas. •— Derefter besågos åtskilliga andra af stadens märkvärdigheter, t. ex. arsenalen,
hvarest de ropade vivat för artilleriets chef och öfrige officerare, som sjelfve förde dem omkring, och med den
mest förekommande uppmärksamhet .gåfvö dem alla de upplysningar och förklaringar, som de önskade. Från
arsenalen begåfvo de sig till Thorvaldsens museum, hvarest konstnärerne i "Christussalen" emottogo dem med
följande välkomsthelsning:

Der er et Navn, dets Ry er stort paa Jorden, 'Ög Thorvaldsen, saa lyder store Navn; Der er et Land, dets Sted er
höit mot Norden, Det nævner fro sig som hans Födestavn.Hans store Minde, det er hele Jordens: Hans Stordaad
var til hele Slægters Tarv, Men Hæderen, han vandt, er ene Nordens, Den tog det fra' sin store Sön i Arv,

I Axelstad, hvor först hans klare Öie Saae Lyset, hvor det nys i Döden brast, Der reistes Bautastenen for den
höie, A t staae som Vidne gjennem Tiden fast*, Et Vidne om, at ei forgjæves beiler Det kolde Nordens Sön til
Gratiers Gunst; Et Varsel, hvori sig den Fremtid spoiler, Som venter Nordens sildigfödte Kunst

Ved denne Banta, her i Helligdomen. Hvor Mindets og hvor Haabets Blomster groer, En Kunstner-Flok Jer
byder fro Velkommen, J Brödre, Sönuer af det gamle Nord 1 Ja i Fostbrodrelaget, længst indviet Ved Aandens
Eeniied og ved Blodets Baand, Vi kræve Deel, thi ogsaa vi har viet Vort Liv til Kamp for Aanden, Nordens
Aandl

Velkomne da, Fostbrödre, allesammen! Velkomne til vor Mesters Bautasteen! Som Nordens Rod er een, skjöndt
deelt er Stammen, Saa vorde Kronen, Kronen \orde een! Den skygge over Fjelde, over Dale, : Og i dens Skygge
mylre Blomster frem! Ja Kunst og Vidskab, Daad og Sang og Tale , I höie Norden faae sit bedste Hjem!

Om aftonen gafs för de Skandinaviske gasterne i Christiansborgs slotts-manége en bankett, hvilken utan tvifvel '
kommer att utgöra glanspunkten i alla för dem anställda festligheter och förlustelser. Hela detta ofantliga, med
sina nakna, hvitmenade väggar annars så otrefliga, rum, hade blifvit förvandladt till en enda gigantisk löfsal.
Hufvudin-gången var genom porten ut till den öppna ridbanan. Midt för ingången var uppförd en präktig, med
hermelin och purpur draperad talaresfcol, hvars fot och trappsteg doldes af lefvande orangeträn. På högra sidan af
densamma stod Bissens "Minerva", och på den venstra hans "Apollo." Ett tätt löfverk dolde galleriet, der
musiken var placerad. Löfverket öppnade sig emellertid och visar 12 grottor på hvarje sida, i bvilka röda, röda
och hvita, gula och blå vapensköldar voro anbragte. Pä hvar och en af dessa sköldar lästes namnet på en man ur
ett af de tre brödrafolken, hvilken i nyare tider hade bidragit till deras yttre anseende och inre ut-veckling. Så t
ex. lästes der, af Svenskar: Geijer, At-terbom, Tegnér, Berzelius, Byström, Thore Pe.tré o. s. v.; af Norrmän:
Herman Wedel-Jarlsberg, Schultz, Hansteen, Sverdrup, J. Aall, Dahl, H. Foss, o. s. v.; af Danskar: Thorvaldsen,
Oehlenschläger, Grundtvig, Rask, Schouw, Clausen, o. s. v. Ofvan öfver dessa sköldar var, utanpå det dolda
galleriet, anbragt ett lika antal dylika sköldar, med vidtfrejdade mäns namn,. såsom af S ve n s k a: Gustaf Wasa,
Gustaf 11 Adolph, Carl XII, Gustaf III, Linnée, Sergel, o. s. v.-, af Danska: Margaretha, Nils Ebbesen, Grif-
fenfeld, Niels Juel, Evald, o. s. v. Af Norrska: Tordenskjold, . Holberg, Anna Golbjörnsen, m.: fl. Den nedre
gafveiändan af den ofantliga salen täcktes af en klipp-dekoration, som slutades med ett rödt draperi, ofvan öfver
hvilket de tre nationalflaggorna vajade. Den öfre gafvelväggen doldes af en skogsdekoration, som likaledes
slutades med ett rödt draperi, öfver hvilket tre stora sköldar, hvar och en med ett lejon, voro anbragte. Midtför
hufvudingången till rid-hanan var långs väggen anbragt en., pyramid af lefvande blommor, rosor, kamelier,
iöfkojor o. a. d., hvilken nådde ända upp till galleriet, likläreringen utgjordes af 12 stora kronor, som hängde ned
från taket, och voro förenade med hvarandra medelst tjocka gröna guirlander-, 2:ne rader matta lampor långs
gallerierna,- samt 3:ne ofantliga kandelabrar, bildade af de tre i salens midt' stående pelarne, hviika voro



omlindade med grönt, och draperade med hvar och en af nationernas färger. Det hela erbjöd ett i högsta grad
imposant och skönt skådespel, och lände arrangörerna, H:rr Christensen, C. Borgaard och H. Lehmann, till
största^ heder. — Klockan £9 öppnades porten, och den oändligt långa' processionen tågade, under en af andra
brigadens musikkorps uppförd marsch, ditin och uppställde sig rundt omkring de bord, som buro anrättningen^
tills omsider hela det stora rummet nästan fylldes af menniskor. I festen deitogo cirka 1,600 personer, till största
delen studenter, men bland hviika dock icke en del andra klasser saknade representanter. Förutan samtlige
universitetslärarne och borgar-repre-sentanteme, hade man inbjudit åtskilliga auktoriteter och embetstnän,
skalder, skådespelare, tonkonstnärer och andra artister, föreståndarne för konstakademien, de offentliga
samlingarne, en medlem af nästan alla regeriugskollegier, kommendanten och ett par af hofvets högste
embetsmäri. Först afsjöngs följande sång af prof. J. L. Heiberg:

Danmark, deiligst Yang og Vænge, Lukt med Bölgen blåa, Ofte till de gyldne Strænge Löd vor Stemme
saa.Delligt end skal Danmark nævnes; Dog naar hid paa Bolgen stævnes, Naar den Frænder til os vugger, Bolgen
ikke lukker.

Ei om Danmark vogter Soen Skinsyg og med Harm, Brödre lokker den til Öen Paa sin aabne Barm; Og er Ægirs
Mark nu vorden Sjællands Landevei fra Norden, Er dog ei paa Sjællands Have Danmarks Led af Lave.

Eder, som nu styred Gangen Ad det brede Spor, Eder moder Velkomstsangen Fra den danske Jord. Een er
Nordens gamle Stamme, Vort og Eders Blod det samme, Og er Modets Attraa, givet, Modes man i Livet.

Tidligt Herthas Nattergale Qvad om Eder'alt, Alle Fugle smaa, som tale, Har om Eder talt; Og Naturens Höst vi
hörte, Dunkle Skikkelser sig rörte: Men de kasted Nattens Larver, Inddrak Lys og Farver.

Og hvad Fuglesang forkyndte,-Kan vi nu forstaae; Hvad i natligt Syn begyndte, Skinner Dagen paa. Nordens
Aander tæt sig samle Under Ygdrasii htin gamle, Stjernerne fra Toppen spille Klart i Urdas Kilde. '

Danmark deiligst Vang og Vænge Aabent mod den Sö, Ved hvis Perlenaaud nu hænge Klippeland og Ö! Lad din
unge Vaar dig pryde Lad de fagre Toner lyde i den stund, da du förbinder Nordens Haab og Minder!Nu öppnade
Lektor A. F. Krieger, som, tillika med Magister M. M. Hammerich, förde ordet, festen med följande välkomsttal:

"Redan en gång förut har vår välkomstbelsning ljudit eder till mötes, oGh hvarje enskilt af eder har utan tvifvel 1
en trängre krets mottagit mången dylik helsning. Men ånyo här må vårt välkommen ljuda*, det förtjenar väl
återupprepandets ära. Det liknar icke dem, som man löst hän-kastar på gatorna och torgen för att åter glömmas;
snarare liknar det dem, som stundom i' hemlighet hviskas af vän till vän, af frände till ./rände, af hroder till
broder. Men det tusenfaldiga återupprepandet af denna hemliga hvisk- ning-Ur alltför liflig, att det icke åter har
skulle framträda, i allas, som i hvarje enskilts namn, till alla, som tillhvarje enskilt."

"Och hvem är väl så obekant med de krafter, som röra sig i djupet af hvarje folks hjertan, att han skulle fråga,
hvilken makt, som ligger i detta "Välkommen?" Hvem har så litet uppfattat sitt eget väsens innersta kärna, att han
skulle behöfva en främmande tolk? Skulle vi ej alla enhälligt svara, att den lifvets underbara makt, som, osynlig
och dock uppenbar,, här är tillstädes, sväfvandc öfver oss alla, är Nordens ande, den Nordens ende och mäktige
ande, i hvilken de tre jemngoda nordiske folkandarne igenkänna hvarandra och sig sjelfve?"

"Denne andes bud är det som kallat oss hit, och vi glädje oss öfver detta möte. Väl lyder icke dess röst endast till
oss allena,;ty om än vi svigtade, skulle dock andra lyssna till hans tal; men det anstår icke» Nordens Studenter att
låta sig beröfva den ära, som de hitintills i andans rike vetat att förfäkta och försvara, nemligen att vara dess
hörsammaste och trognaste härolder, dess djerfvaste och skyndsammaste tjenare."

"Se! dcrföre högtidlighålie vi i dessa dagar en nor- • disk studentfest, hvars glada" allvar på en gång uppbäres af
alla forntidens minnen, de ljusa, så val som de mörka; af alla framtidens aningar, de tvetydiga och oroväckande,
så' väl som de uppmuntrande och tillit-ingjutande; men dock en fest, som helst vill dröja vid alla de minnen,
hvilka utgöra vårt gemensamma ljus, vår gemensamma stolthet; vid alla de aningar, som för de tre nordiska
folken bebåda en ny och lierrlig kamp, en kamp om det friskaste blad i den segerkrans, i hvilken vi alla hafve
lika lott' och del."



Derefter började måltiden, som utgjordes af kallmat, jemte åtskilliga på särskiita bord serverade, dels starka, dels
läskande drycker, hvilkas käIlorv befunnes vid salens ändar i stora fat, anbragte under dekorationerna,- Efter
etttill denna materiella omsorg användt uppehåll, afsjöng sångföreningen följande af prof. H. Hertz författade
sang:

\ Hen over Havet skal

Fjernt over Fyrisvall Toner fra Öresund drage, Svulmende mægtige x Over £en prægtige Höiskoles ældgamle
Tage.

Midt i en streng Natur Stiger dens gamle Muur Op mellem Granernes Kroner, ^ Tryg under Fjeldets Ly, Stolt af
et evigt Ry, Herrlig i Dalen den throner.

Streng som dens Fosterjord Stirred1 den ud i Nord, Kens under Tidens Forandring. Men fra det strenge Blik Lyn
over Verden gik, Gik der Ideer paa Vandring.

Ind i Naturens Dyb, Ned til det mindste Kryb Trængte dens ordnende Tanke; • ; Skilte det stridige, :

Löste det smidige Grundelement fra dets Skranke.

Lifligt dens Læresal Tolked for Bjerg og Dal Krönikens Röster forbundne; Trængte til fjerne Strand, Viste, at
Folk og Land Suger sin Kraft af det Svundne.

Længe ved Fyrisaa . Fremmed for os den laae, Fjernet ved Tidernes Spaltning. Nu er den atter vor! Fordom er
vegen for Dristige Tankers Gestaltning.

Nu fra det hele Nord Trefold gaaer ud et Chor,Samlet ved Öresunds Vande. Nu fra dess Sönners Bryst, Varmt af
Begejstrings Lyst, Stemmer med vore sig blande.

Hen over Fyrisvall Stemmerne stige skal Klart gjennem Tonernes Scala, Svulmende, mægtige, Hilse den
prægtige, Lillien i Dalen, Upsala!

Derefter besteg kandidat Ploug taiarestolen, och höll följande föredrag:

"Upsalienserl Dä J förtiden gårdag seglade hit in genom rader af smyckade skepp och helsande båtar, förbi den af
en tät folkmassa betäckta stranden, hvarifrån hurrarop på hurrarop rullade bort öfver eder; då J drogen genom de
hvimlande gatorna och de offentliga platserna, och sågen händer och blickar helsa eder från hvarje hus, sågen
sköna blomster och kransar, bundne af sköna händer, sänka sig ned öfver eder — då var det, det vet jag, mången
ibland eder, hvilken kände en qvinlig tår fukta sin manliga kind. Huru! J haden icke trott, att edert mottagande
här skulle göra ett så starkt intryck på eder ? Huru! eder egen rörelse öfverräskade eder? Men många af oss, som
sågo tårarne i edra ögon, vi smålogo, ty vi visste förut, att det skulle gå eder så; vi kände af egen erfarenhet, huru
ljuffc det är att draga in i sin broders hus, efter en lång skilsmässa och en bitter saknad, samt att der finna hjertan,
som klappa^ och armar, som sträckas till ens möte; vi hafva sjelfve pröfvat, huru djupt dét ungdomliga sinnet
gripes af att vara ett föremål för mångas kärlek; vi hafve pröfvat att komma som Öfverbringare af en stor idé, och
njutit vår del af-den hänryckning, som den väckte. Under det att J sålunda öfverväldigades af ögonblickets
inflytande, valfärdade; vi till minnets helgedom; under det att J drogen in i Danmarks konungastad, vandrade vår
tanke långs Fyris-åns stränder, — ty der hade vi ju emottagit samma intryck, Öf-verväldigats af samma känslor,
fällt tårar af samma inre rörelse."

Upsalienser! Jag bringer eder den danska ungdomens tacksägelser för den oförgätliga stund, vi en gång till—
bragte i edert sällskap, för edert gästvänliga brödrasinne, och' för eder lifliga, brinnande hänförelse. Tusentals
röster skola åter upprepa desamma, sä snart de af mig blifvit uttalade, och bära vittnesbörd om, att hvad J hafven
gjort oss, det hafven J gjort enhvar af våra bröder; bära vitt-nesbörd om, att.det var sanningens ord, vi talade, då
vi sade till eder, att vårt hopp icke var en flygtig dröm, alstrad i en enskild individs sjukliga hjerna, utan en
fullmogen frukt af tidens utveckling och historiens gång; bära * vittnesbörd om, att detta hopp icke blifvit
försvagadt eileV afkyldt genom misstänksam förföljelse, eller missundsam förtalr utan tvertom vuxit med hvarje



dag och städse fram-.-bragt allt flere och flere välsignelserika frukter, sedan det af er mun först erhöll sin
egentliga, högtidliga, offentliga, jag kunde nästan säga verldshistoriska, stadfästelse."

Ups a li en s er I Jag bringer eder mitt folks tacksa^ gelser, icke blott derföre, att J kallen dess söner broderi och
älsken dem, som älska eder, utan derföre, att J med handling hafven ådagalagdt, att J alivärligen önsken att dela
dess öde, alldenstund våra känslor, våra sträfvanden och vårt hopp icke blott funnit genklang i edra bröst, utan
äfven mana eder till verksamhet för vår gemensamma sak, vår gemensamma framtid till mötes. Erinren J eder
ännu, alt jag, då jag för två år sedan, på Gustaf Wasas dag, stod i eder krets på allshärjartingets hög och
uppmanade, eder, att med handling lägga edert sinnelag i dagen, erinren J eder, säger jag, att jag då klagade öfver
att vårt ändliga förbund var fästadt vid blott elt flygtigt tidsmoment; att- det icke fans något samband oss emellan
i skrift och tal, undantagande i de sällan inträffande och korta atunder, då det kunde lyckas oss att personligen
träffa hvarandra-, att er litteratur och edra förhållanden voro nlistan lika okända i Danmark, som vår litteratur och
såra förhållanden i Sverige? Huru hafva icke tvenne år förändrat allt detta! Nu förflyter nästan ingen vecka, utan
att det mellan Upsala och Köpenhamn vexlas bref och bud, skrifter och böcker, vårt inre lif, våra andliga och
statsborgerliga sträfvanden följas med uppmärksamhet i Carl den tiondes och tolftes land, likasom edra öden och
vilkor med deltagände blickar följas af ättlingarne af Juels och Rantzaus krigare. Det är J, som hafven giMt edert
folk föredömet; J som först och mest fullständigt hafven följt vår uppmaning; J, som hafven fortplantat den på
hinsidan Kölen, som hafven kallat Norriges kraftfulla och höghjertade ungdom till deltagande i detta möte; J,
hvilka hitintills ensamt i begge brödralanden gifvit den skandinaviska idéen en organ; J, som hafven stiftat ett
samfund till dess skydd, till dess. utveckling, befästande ooh utbredande.

Derföre, J Upsaliénser, täcke vi eder, ehuru vi vete/ f att J icke behöfva våra tacksägelser i ord. Eder inre häftiga
rörelse, då J för första gången sätten foten på dansk jord, just den innehöll den belöning, som intet guld kan
uppväga; en tacksägelse, som inga ord kimaa tolka,'engiildje, som ingen skald kan beskrifva. Det är derföre väl
en uppriktig och djupt känd, men dock Jblqtt en matt och ofullständig öf v ersättning af edra egna tårar, när jag
nu heisar eder: Tack och pris! lycka och säUbet öfver UpsalaP

Detta tal besvarade Magister Dacens Pettersson från" Upsala sålunda:

"Köpenhamns Studenter! Bröder! Tvenne år äro förflutna sedan jag å Upsala-studen-tornas, vägnar i. en krets af
många bland Eder på Carolina redivivas sal föreslog en skål, som hette afsked och återseende. Det var en
afskedsstund, som anslog hjertats innersta strängar, ty djupt hade inpreglat sig i vara bröst betydelsen af det
fostbrödralag, vi ingått.i Andens högtid i vår stamfaders lund, vid frihets-hjeltens stod-, betydelsen af vår valfärd
till Fädrens ättehögar, der Minnet och Hoppet räckte hvarandra handen och vi välsignade det förra och svuro, att
ej släppa det sednare förrän det välsignat oss. "Det var så lifligt, men så tyst ändå; man hörde Skandias hjerta
slå." Ja,, bröder, minnet af. det kära gästbesöket på vår strand, det trängde för djupt in i vår själ, för att någonsin
kunna utplånas. Det var således ej att undra på, att vi räknade slagen från Tidens ur, att vi längtade efter
återseendets ti mma. Det dröjde väl längre, än vi hoppades, innan den slog; men det gläder oss, att J respekterat
skälen för vårt dröjande. Sel nu äro vi åter i Eder krets. Er helsning har mött oss lika varm, som tillförne; den har
förekommit oss såsom en ny "Svale, der varsler Nordens Vaar* Med den nyvaknade våren vaknade också
Vikinga-anden i. våra bröst; omsider drogo vi ut, och på samma haf, som vaggade Eder mot våra stränder,
gungade vår snäcka så gladt mot cdra. Landade vi vid Svenska strandeiy sä jublade der mång tusende hjertan,
som välsignade vår färd och medskickade ti Ii Eder varma helsningar, Så upplifvade ilade vi åter ut på haf vet,
och när det började storma som häftigast, då sjöngo vi jublande:

Fritt må stormarna gå,

Fritt må böljorna slå,

Raskt till Dana ändå

Gunga *gossarna blå." Och när vi sammanträffade med bröderne från de båda andra Nordens Universiteter; när
vi nalkades målet; när vi sågo Er sköna ö, lik en Drottning, stiga ur hafvet: då vidgades våra bröst, då klarnade



himmelen, och det var, som om Midsommarsolen gladde sig, då hon såg så mycken ungdomsfröjd, så mycken
kärlek, så mycket mod triumphera på vågen. Men när vi sågo denna otaliga skara af Danas söner och döttrar
vänligt tillvinka oss från stranden, när vi

- .. * sago detta lysande, och, det som för oss var ännu dyrbarare, detta värmande, detta h jer bliga mottagande,
då blefvo vi förstummade, och det var blott en tanke, som rörde sig i vår själ. Denna fest, tänkte vi, måtto hafva
en djup, en helig betydelse. Ja, Bröder, det var ej blott för att se och njuta, som vi besökte Eder. Det var för att
allt fastare och fastare tillknyta de band, som oss förenar. Med b varje år slår den Skandinaviska idéen djupare
rötter i de Nordiska folkens hjertan. De börja allt lifiigare känna behofvet af en gemensam framtid. Och är denna
tanke ej blott skön, utan äfven sann, så kan den icke dö*, ty en sann idé är ej lik ett stjernfall, som skimrar en
stund, och försvinner; den är som polens stjerna: den vet ej af nedergången. Den är, som Marcelli rykte, enligt
den Romerske Skaldens ord: "Crescit occuito velut ar b or æv o". Det är då herrligt, att verka hvar och en i sin
stad för den Nordiska andans enhet, det är då herrligt att samla strålar för en kommande ljusare dag. Och sättet,
huru en Akademisk tingdom bör verka för detta mål, det visade oss den föregående Talaren i sitt oförgätliga tal
på Gamla Upsalas Tingshög. Han hänvisade oss till andlig verksamhet; han uppmanade oss, att medelst skrifter
och journaler befordra ett fast samband mellan hvarandra, och genom samma medel . lifva den idé, som banar oss
väg till folkens hjertan. •

Köpenhamns Studenter! Det är mig en glädje, att i dag offentligt få förkunna, att Upsalas Studenter, i denna
rigtning verkat efter sin förmåga. Det är numera icke blott en och annan af Edra herrlige Diktare, som vi känna,
läsa och beundra. Hvar sången klingar, hvar vetenskapen forskar, der se vi Eder fortjenst. Hvad sannt här tankes,
hvad skönt här diktas, hvad godt här verkas, dermed blifva vi alltmer och mer förtrogna. Och när så vi bygga på
ett gemensamt altare för vetenskap och konst, så sammanflyttas ock våra hjertan, våra sträfvanden, våra
förhoppningar. I dag iir förhoppningarnas fest, en fest, sådan som Norden aldrig sett tillförne. Hvilket lif, som rör
sig i denna skimrande sal, hvilken glädje, färdig att famna en verld; hvilket mod, färdigt om det fordrades, att gå
mot en verld! Det är som vi kände flägten af en engels vingar. Den gamle Romaren trodde på en Genius, sorn
föddes med honom, som log vid hans glädje, som gret vid hans tårar, som dog med honom. Det var en "skön tro.
Skandinavien har också sin skyddande Genius, en odödlig Genius. Det är han, som nu nedstiger i våra hjertan,
som jublar i våra sånger. Det ar nu yi röna sanningen af forntids-skaldens', ord: "Est Deus in'no bis: agitante
calescimus itlo.n Och vi vilja allt framgent bevara denna calor, denna heliga låga, och, värmda af den, skola
framtidens skördar bringas Jillmognad. Bröder! Upsalas söner inlägga densamma i sin tacksamhets-skål, i det
skallande Hurrah, som skall ljuda rår djupet af deras -h jer tan. Lefve Köpenhamns Studenter, vara vänner, våra
Bröder!"

Derefter bief af den upsaliensiska Sångföreningen följande Sång afsjungen:

Jublet i Nord Mäktigt mot himlen nu skalle: Danskar! vi bringe Er alle

Helsningens ord.

Hvem har väl glömt 5 Dagen vid Fyris, när eder . • ' '

Svuros i ynglingaleder,

Hornet bief tömdt?

Norden då bief Ett som i åldriga dagar, När för oss tyddes de lagar,

Odin oss skref.

Sången så ren Ljuder på öar i dalar-, . ' Anden är en, som der talar;

Tungan är en!

Norræna mål! Främlingar djerfvas dig tränga, Har man då glömt, att vi svänga

Kunne vårt stål?



Enigt vi stå Bidande kommande öden. Gäller för Folken det döden.—

Samman vi gå!

Nordmannablod Glömmer ej syskonadragen. Derföre, Bröder! nu tagen

Helsningen god!

Dannemarks land! Svea- och Götha-land bjuder Handslaget — jublet det ljuder

Strand ifrån strand.Dcrefter bief af valda roster afsjungen följande' af kand. Chr, K. F. Molbeck författade sfutg:

[ gjæve Ungersvende, Lytter til Sangen! Lad Eders Sjæle vandre Valfart mod Nord.

Drag frem * Eders Minde Sagnet de« gamle Om Adelsteen, om Olaf, Om Hakon Jarl.

Da vil I faae at hore. Alt mens I mindes, Sværdgny og Buers Hviin o£ Skjoldenes Klang. ,

Da vil for Sjælens Öic f Straalende stige

Vor höie Frændes Billede Kæmpen i Nord.

I Skin af Nordlysflammer Staaer ban, den Gamle* Hvid om hans Isse hvælver Sneen sin Hjelm.

En Kjortel grön af Graner Steenbrynien dækker, Sit Solvskjæg Fossen ruller Over hans. Bryst.

I Skjoldets Malm er ristet Mægtige Navne; Evighedsblomster gyldne Glimte derom.

Drag frem i Eders Minde

Sagnet det unge: .

Da vil et andet Billed

Mode Jert Blik..

Ung er den Gamle vorden; Over hans Pande En Krands af Roser skyder Rödmende frem* ' .Klang som af
Morgenklokker, Lyder omkring ham, I Haanden höit han löfter * Frihedens Blus.

De höie Fjelde glöde Stærkt hvor det skinner, De höie Hjerter glöde -Stærkere dog.

I gjæve Ungersvende, Bægerne fylder! . Hil Éæmpen, som er baade Gammel og ung!

Kandidat H. F. Poulsen proponerade derefter en skål för Christiania universitet, med följande, ofta af bifallsrop
afbrutna tal:

"Länge hafve vi va'ntat eder, norrske bröder l så länge, att de mindre troende ibland oss började att gifva hoppet;
förloradt, och våra fiender att triumphera-, och dock har mången vanlig frände-röst ljudit Öfver till eder från
Danmark*, mången fulltonande och uppmanande helsning från Sveriges och Danmarks ungdom. Åndteligen
hafven J rest eder; ändteligen hafven J öfvervunnit alla hinder*, ändteli-gen hafven J stigit ned från edra stolta
och fria klippor till bröderne på Skånes och Selands slätter, den skandinaviska idéens vagga, för att sjelfve prof
va och erfara, huruvida det finnes någon sanning och något allvar i det lif, hvars ma'g-tiga stämma församlat oss
på detta ställe,

I mina härvarande landsmäns namn bjuder jag eder ett hjertligt välkommen och helsar eder såsom våra kära
gäster. O! det är underbara, djupa känslor, som fatta oss i detta ögonblick, då vi se eder midt ibland oss, här i
denna stad, der så många af edra fäder funnit ett hem och fram-lefvat sina bästa ungdomsår. Det tyckes oss, som
om vi kände eder alla*, som om J, hvilka så länge varit skiljde från oss, baden kommit för att fråga, huru vi
befunnit oss under hela den långa tid, denna skilsmessa varat. Och förhåller det sig icke äfven sålunda? Vi
Danskar och Norrmän behöfva blott att se hvarandra, och straxt igenkänna vi hvarandra, straxt känna vi, att vi
äro söner af en och samma moder.... Och är det icke denna känsla, som nu med en .sä väldig kraft brutit fram ur
edra stolta bröst, fört eder hit till Danmark och sagt eder, att här skulle alla hjertan flyga eder till mötes V
Sannerligen: den skall icke hafva bedragit e/ler. j hafventillochmed säkerligen allaredan känt, att J här Infinnen



eder i bröders hus, att det icke blott är vi, de unge, utan äfven de gamle, ja hela nationen, som sluter eder i sin
famn. Och då J irädden i land på Danmarks kust och*hörde dø många tusendes jubel*, hvem tron J väl, att detta
till en stor del gällde? ,Eder var det! Eder, norrske ynglingar! Och det var våra fäder, som sade: Se der komma
våra bröders söner!----Och alla gamla minnen framträdde för oss i förklarad glans; de visade oss alla de förflutna
århundraden, under hvilka de tv en ne folken hade delat godt och ondt med hvarandra; de visade oss våra
gemensamma namnkunniga förfäder, vår gemensamma litteraturs och nationalitets heroer, hvilka, dels genom
fredliga värf, dels med svärdet i handT under samma ofläckade färger grundlagt vår gemensamma historia. De
hafva tillika visat oss den smärtfulla skiljsmessans stund, då våra förfäder sletos ifrån hvarandra; men tillika —
Norriges inträdande och säkra framåtskridande i en ny statstillvaro och en ny frihet, efter att det kort förut hade
stiftat den högskola, som i dag bringar oss ett löfte om, att fädernes lif, klarare och i mera utbildade former, skall
återfödas i sö-nerne. Sen, mina herrar, det är minnen, som först århundraden kunna utplåna; men, innan det
nittonde århundradet förflutit, är Norden ett; ty oss tillhör framtiden.

Låten mig derföre helsa äfven eder3 J. Norrmän, som dem, hvilka komma i den idés namn, hvilken vi alla hafva
svurit trohet! Icke ett enda ögonblick har jag tviflat om, att ju en hög och ädel idé, som i sig innebär en stor
sanning skulle kunna hos eder upptända, icke allenast en ephe-' mér, ungdomlig, lågande enthusiasm, utan ett
varaktigt och redligt nationelt erkännande, nemligen erkännandet af att Norrige, lika litet som Sverige och
Danmark, genam en isolerad och ensidigt vidhållen andelig utveckling någonsin kan hålla j em na steg med det
europeiska framskridandet i civilisation och humanitet; att de nordiska folken endast och allenast genom ett
ömsesidigt, förtroendefullt slutande till hvarandra kunna få ett ord med i de europeiska angelägen-, heterna och
någon vigt i folkens rådslag. Eller skulle måhända erkännandet af nödvändigheten af Nordens enhet i anda och
sanning — och detta är icke något förblömme-radt uttryck, mina Herrar, ty det är klart och tydligt för dem, som
hafva mod att göra slutsatserna — skulle, säger jag, måhända det kunna bortdemonstreras dem till glädje, hvilkas
valspråk lyder: »divide <Jf impera*? Eller skulle det först kunna vakna hos eder, när dödens märke v blifvit
tryckt på edra brödrafolks panna: när- en folkbetvingare börjar att klättra öfver Kölen, eller tyska lumpor att
blåsaÖfver till Gap Lindcsnäs ? .... "Men" (kunnen J tanka) "det lir ju en Dansk som talar till oss; måhända sitter
inan i detta ögonblick och håller rådplägningar öfver häris fäderneslands öde; måhända har man vägt det och
funnit det för lätt, och nu vilja Danskarne, att vi skola kasta ett tungt lod i vågskålen'" — Bort ..med denna tanka,
säger jag eder. Aldrig hafve vi begärt, och aldrig någonsin vilje vi begära någons, icke en gång våra bröders,
hjelp i den sak, hvars lösning skall afgöra, antingen Danmark skall existera eller icke; ty likasom J, genom eder
egen kraft, ensamme drogen er ut ur en olycksdiger katastrof, då J för det förvånade, reaktionära Europas ögon
reste ett tempel på Eidsvold, på samma sätt skole äf v en vi, utan.fr ä mmande bistånd, b ana oss en väg genom
de hotande faror, som omgifva oss, och, om än så hela Tyskland vältrar sig in pä öss, utan att vika en fotsbredd,
stå faste på vår plats som Skandinaviens förpost mot Söder, Förmå vi icke att sjelfve lösa detta oef-tergilliga
vilkor för vår politiska pånyttfödelse, så are vi icke något folk, "allraminst Skandinaver. Men det fordre vi af
eder, att J väl hören betänka, hvilket verlds-historiskt järtecken det skulle blifvit för Norden, i händelse Danmark
måste dela Polens öde, och det är väl också denna tanke, som rört sig inom eder, då J nyss, på eder nationella
födelsedag, uttalade den önskan, att, Danmark måtte blifva Norden bibehållet. Och när J nu hafven pröfvat lifvet
här, och, 'sedan J kommit hem, vunnit den öfvertygelse, att det genomströmmas af Nordens anda, — låten oss då
höra något ifrån eder! Sanden oss då det budskap, att'.] ären beredde att inträda i våra leder, såsom våra
vapenbröder i den kamp, som vi med andeliga vapen hafve börjat för Nordens Enhet och Frihet! Med denna
önskan gifve vi eder vårt broderliga handslag och utrope: Lycka och heder öfver Norrige! Lefve Christiania
universitet, och all lifvets glädje-öfver dess härvarande söner!"

Denna töust besvarade studeranden Sundt från Christiania med en dylik för Danmark, af hvilken bufvudinne-
hållet var följande:

Talaren yttrade sin; innerliga tacksägelse fördetemot- tagande,' som de norrska studenterna rönt i deras danska
kamraters och i danska medborgares krets — ett emotta-gande, som på det högsta skulle glädja det folk, som
måste känna sig hylladt af den heder, som visats dess söner; men han skyndade också att uttala den glada



öfvcrtygel-sen, som han trodde inneboende hos hvar och en Norrsk gäst, att den visade vänskapen fullt ut
återgäldades genomdet sinnelag, kvarmed Norrmännen bade beträ'dt Danmarks kust De hade kommit diV icke
blott af begär att se de ställen, der också deras fäder hade lefvat och verkat och vid" hvilka så många, äfven för
Norige,' betydelsefulla minnen voro fastade, icke blott i känslan af att Norrmän och Danskar i samma minnessal,
som så vackert var af bildad i det festliga rummet, hade att uppsöka så mycket kärt och dyrbart för dem bada*,
hvad som än mäktigare förde den norrska ungdomen i Danmarks öppna famn, var känslan af, att Norrmännen
delade sina danska bröders framtidshopp. Detta i anledning af detta: 'ländteligen aren J hitkomne!" hvarmed den
danske talaren ovilkoriigen förde den nu talande Norrmannen till minnes, hvad som i sednare tider stundom hade
sårat folkens fina öron,- Det hade så ofta blifvit sagdt, och äfven i- detta tal antydt, att Norrmännen skulle hysa
misstankar till redligheten af Danskarnes skandinaviska sfcräfvanden; men talaren ansåg emedlertid tillräckligt
att yttra, att han tilltrodde sitt folk den sinnesarten, att det heldre ville pröfva och bedöma, än misstänka och
fördöma. Ännu allmännare hördes den meningen öppet uttalas, att Norrmännen ännu hade alltför litet sinne och
håg för den skandinaviska idéen, och att de långsamt läto väcka sig; men talaren trodde sig kunna anföra
motbevis,^ Då norrska folket genom försynens ledning kom att fatta tro till den Nordens anda, som nu också
kallade det till sin tjenst, och lofvade att deri vilja framträda kraftigt och lef-vande i verldshistorien; då det
norrska folket på den tiden, trots all hotande fara, för verldens ögon nedlade påståendet om sin oäfhängighet och
sjeifständighet, så var detta en äkta skandinavisk tänka; då det norrska folket iden följande raenniskoåldern
använde alla^sina krafter för att genomföra denna tanka som den princip, hvilken lifvande skulle genomströmma
samfundets finaste nerver och ådror, så var det en skandinavisk bedrift, som, hvad Norrige angår, måste träda i
stället för många tal; och att det folk, för hvilket folklifvets sjelfständiga utveckling hade blifvit det högsta, måste
nära lifligt deltagande för hvilket annat folk som helst, som utvecklade idéer i samma riktning; att det ock i
samma mån som det kom till medvetande af sitt verldshistori-ska kall, måste glädja sig åt, att se närbeslägtade
folk samverka till samma stora mål, var i och för sig icke allenast troligt, utan visade sig också som verkligt
genom det förhållande, hvari Norrmännen nu så gerna tänka sig till det svenska brödrafolket. Från den dagen då,
helt nyligen, en högsirmad konungs höga ord för hela verldens ögon ställde « detnorrska folket som jemnförligt
och lika berättigadt med det svenska, och der var all anledning tro att det svenska folket blifvit belåtet dermed,
var ddt intet, som hindradeNorrmannen att med glädje lägga handen i den svenska brodrens. Saken mellan
Sverige och Norrige var då på det rena. Att alla tvisteämnen, som äro till eller kunna uppstå de norrska och
danska folken emellan, måtte i vänlighet jemnas-, att det ena folket tryggt må känna sig kunna intaga den plats
vid clet andras sida, som det med rätta kan fordra — det trodde talaren, att han kunde yttra som en alJ-män norrsk
* önskan. Han trodde den ligga innesluten i det lefvande hopp, som säkert lefde hos folket bland Norriges fjellar,
att försynen ville välsigna hvart och ett godt och ärligt sträfvande — det vare sig af konung eller medborgare i
landet — för att bevara och utveckla det danska folkets nationalitet och häfda dess ärofulla plats i folkets råd.
Han visste, att det skulle finna genljud från Norriges fjellar, då han i denna högtidliga stund utropade ett lefve för
Danmark.

Man afsjöng derpå följande sång, författad af studeranden Fr. Barfod. .<

Med venlig Blik, med lyse Haar,

Til tusind1 Havfrusange

Slaaer Bölgen Bro hver tidlig Vaar

Imellem Bögevapge-,

Den bær saa let, den bær saa glad

Med kjærlig Hast til Axels Stad

En dristig Ynglingskare.

Den Skare har ej Sværd, ei Staal,

Den svinger, ingen Landser:



Den har kun Sangens södeMaal

Og Ordets stærke Pandser;

Og dog til Kamp den stævner ud,

Til Kamp, som mindes skal — vil Gud —

Til Verdens Poler synke.

Den stævner ud til Vikingtog, Og Kampen har den vundet: 1 Fjendens Leir den længst inddrog, Ham selv den
længst har bundet*, Og feiret har den mangen Gang Sin Sciersfest med Spög og Sang Til slagne Fjenders Jubel.

Du Ynglingskare, kjæk og snild, Til Nordens Yndling kaaret, Hvem Ordets Malm. og Sangens Spil Har Seirens
LaiuVbaarefc,—I bundne Fjenders glade Lag Du feirer atter jo i Dag Din Seierfest, den stolte 1

Du Ynglingflok /ra Lundagaard,

Bisp Axels .Sönneskare!

Sig — fyldes ei dit Öies Vaar M (i

Med Perler tunge, klare 'i

Med Storm indtog Du Axels Havn .....

Nu har Du hele Nord i Favn — .

Og Norden dig velsigner.

Magister M. Hammerich proponerade derpå uti följande ordalag on skål för Lunds universitet och lärare: "Mina
Herrar!

Vi hafvo tömt* våra glas för universiteten i Upsala och Christiania, låtom oss nu tömma dem för universitetet i
Lund, för våra genhor på andra sidan Öresund, hviika hafva samlat de långväga gasterne och bragt dem hit öfver
med talrikt följe! Det ar blott ett ringa afstand, som skiljer oss från Lund, och dock har det varit långt nog att
skilja oss i mer Un ett och ett hälft sekel. Gå vi längre tillbaka i tiden, så var Lund en dansk stad; för tusen år
sedan byggde Skåningen med på Dannevirke, såsom det heter i Thyra Dannebods visa, och länge voro Skåne,
Halland och Blekinge sjelfve ett Dannevirke mot Svenske fiender. På den tiden fanns det icke något universitet i
Lund. Men när Öresund hade blifvit riksgränsen, då bief universitetet i Lund stiftadt för att draga de tre
landskaperne öfver till Sverige. Det inträffade, och det skedde fort, så fort, att det näppeligen kan gifvas något
starkare bevis på Sveriges och Danmarks slägtskap, än det, att ilender så hastigt kunde blifva landsmän, och
landsmän så hastigt kunde blifva fiender. Dock är det icke blott bland dessa hälft bittra minnen, som vi böre
uppsöka, livad Lunds universitet verkat till erkännandet af Nordens enhet. Nej*, när Tegnér i Lunds domkyrka
satte lagerkransen på ö e hl ens c h l ä g er s hufvud ; när studenterne i Lund b uro Nordens danske skald på sina
skullror: då ^sågo vi redan förespelet till de,olympiska lekar, som frun Nordens skiljda riken skulle samla
andarne till en lefvandc vexelverkan; då bief ve vi erinrade om, hvad vi hade förgätit, att deticke går med de
andeliga skatterna^ som med de -v er läsliga — att do blifva mindre genom att delas-, nej de blifva större, ju
flere söm deltaga i delningen. Till tack för denna lärdom; till ära för den'vetenskaplighet, med hvilken Lunds
universitet är utrustadtatt deltaga i den stora täflingsstriden; till tack och h^der för dess stora förtjenster af ett mer
och mer utbildadt vänskap-ligt sara'Hf mellan studenter /rån brödrarikena, föreslår Jag harmedeist en skål och -ett
lefve för studenter och lärare vid Lunds universitet!"

För denna toast tackade kandidat Wimmerstedt från Lund sålunda*

"Danske bröder!

När hjertat är fullt — när stundens glädje och framtidens hopp trängas inom bröstets hvalf, då är språket för
fattigt, då är tanken för kali att uttrycka hela rikedomen och glöden af de känslor, som vilja blifva uttalade. Må



detta tjena mig till ursäkt, då jag nu enkelt och rättfram bringar Eder de Lundensiske Studenternes varma och
upp-rigtiga tacksamhet för det hjärtliga, det verkligt broderliga bemötande, som de såväl vid detta, som vid
många föregående tillfällen hos Eder hafva rönt. Dessutom behöfvas ju icke oss emellan många ord*, ty vi hafva
redan längesedan lärt att. känna, att älska hvarandra. Vi hafva så ofta blickat in i hvarandras trofasta ögon, så'ofta
h\ilat vid hvarandras varmt klappande hjertan, att vi utan ordens nödr torftiga tillhjelp förstå hvarandra. Yi hafva
ofta svurit att lefva octi verka för Skandinaviens väl. —- Skandinaviens väl! * Det är det skönaste, det största och
herrligaste mål, vi någonsin kunna utstaka för vårt lils verksamhet. Vi inse tydligt och klart, huru vigtigt och
maktpåliggande detta mals uppnående är, derföre hafve vi också lofvat hvarandra, att med ålderdomens sans och
mogna ofverläggniug, men med ungdomens kraft och okufveliga mod gå framåt, tappert kämpande mot de
hinder, som möjligen kunna möta oss. — Ment,hvarför talar jag om hinder? Hvarför nämner jag kamp? Iro icke
folken på vår sida? Låga icke allas hjertan, från Nordkyn tiil Schleswig (ack, att jag finge säga: till Eidern!) för
samma Skandinaviska interesse? Skola icke våra hemmavarande föräldrar och syskon med ökad kärlek och
hängifvenhet sträcka sin famn emot Eder, då de få höra, huru varmt J hafven emottagit deras söner och bröder?
— Kampens tider kunna likväl-snart nog komma: utifrån kan vår fosterjords, vårt evigt älskade Skandinaviens
välfärd hotas. Då är det godfc, att med samdriigtiga krafter kunna möta faran, vare sig att den kommer från östan
eller sun-nan; då är det godt, att, som Starkodder, kunna slå med wtry par armar." — Skandinaviske bröder! Vi
erinra oss de tider, då Nordmännen, eller do tre Nordiska rikenas förenade inbyggare, satte en hel verld i bäfvan;
— hafva vi så vanslägtats från våra förfäder, att vi nu icke skulle kunna ingjuta en smula respekt hos våra
närmaste grannar? — Nej! jag kan ej tro det; — ännu vexer det män på Nordens klippor och jern i klippornas
sköte. — Låtom oss då, mina bröder] vid minnet af våra frejdade förfäder, h vilkasandar med stolthet blicka hed
på oss i detta ögonblick, och med tanken fästad på de store män, h vilkas namn vi glade läsa på de väggar, som
här omsluta oss .~~ låtom oss, vid allt hvad vi ega dyrbart och heligt, i äkta fornskandinavisk mening svärja ett
fast och oupplösligt fostbrödralagl Låtom oss högtidligt lofva, att "ett skall öfver oss gänga"; låtom* oss
allvarligt besluta, att i hvarje förekommande fall med råd och dåd bistå hvarandra!!! — Då^kola åter våra flottor i
stolta segertåg simma öfver kufvade vågor, och våra härar oemotståndligt öfversvämma liendtliga länder; då
skall verld en lära sig att med vördnad betrakta det Skandinaviska tril lin gsparets jättekrafter. — När jag nu
uppmanar 'Eder, Lundensiska kamrater, samt äfvcn Eder, Studenter från Upsala och Christiania, att* uttrycka
Edert bifall till det-, som jag, öfvervälcligad af ögonblickets högtidlighet och stora betydelse, endast i brutna ljud
kunnat uttala, så insen J väl, att jag endast beder Er ådagalägga Eder varma tacksamhet för de Danska bröderne;
ty det är dem vi hafva att tacka Riv. häftandet af fordna tiders olyckliga missförstånd, för de Skandinaviska
nationernas närmande till hvarandra, för den närvarande stundens oförgätliga glädje, för framtidens sköna
förhoppningar,•— Svenske och Norrske bröder! om J gillen hvad jag talat, så.uppstämraen ett nio-faldigt, ett
väldigt ljudande Hurrah!"

v Nu föreslog kapellan F. Hehveg en skål for-Helsingfors', u n i v e r si tet, och yttrade sig som följ er:

"Lämpligt är det, att detta första möte, som hitintills icke har haft sin like, mötet mellan fyra nordiska
universiteter, hålles i en sen aftonstund; ty först mot tidernas afton hafve vi funnit hvarandra, och hafve jättesteg
att taga för att nå vårt mål, innan solen sjunker i skogen. Och dock finnes det ännu en, som icke är här, men som
lik full t efter vår gemensamma öfvertygclse borde vara närvarande vid denna fest,neml. Finlands högskola.
Ogeraa sakne visst ,1, svenske bröder, röster från andra sidan af den bottniska viken; Finland var en bland de
första lagrarna i Sveriges segerkrans. Ja, det är den äldsta svenska eröfring, - och -i sjelfva verket den enda;
ty>jag talar icke här om eröfring i den mening, då den kan utföras med svärdet i handen — på det sättet hafven J
väl erofrat mer, än Finland— utan det är eder andeliga eröfring: landet lydde icke., blott Sveakonungens ord,
utan5 det svenska ordet ljöd och ljuder än i •dag från linska läppar. Ja! J Svenskar hafva, bättre än vi Daaskar,
förstått eröfringskonston. Det gafs väl en tid, då åfvea danskt välde sträckte sig rundt omkring Östersjön och
beherrskade samma länder, som sedan blefvo Sverige underdånige; då Dannevirke nedbröts, emedan det icke
fanns någon; Otto, någon fogejfängare, som Danmark behöfde frukta,aildenstund Elben hade blifvit den danska
riksgränsen. Visserligen hafve vi dock måst ångra, att Dannevirke blef nedbrutet: de vendiska och germaniska



folkslag, som voro Danmark underdåniga, förblefvo hvad de voro — andligen främmande för Danmark, och de
sistnämnde började vid1 samma tidpunkt en strid, hvars följder blefvo, att en del af det ursprungligen danska
landet blef gjort främmande för'det öf-riga. Men Svenskarne hafva utfört en bedrift, som i synnerhet förtjenar
berömmelse: ett land, som icke mera i politisk mening tillhör Sverige, tillhör det dock ännu alltid i andiig-
nationell mening. Men är det så med Finn arnes goda vilja, eller är det sannt, hvad ryktet berättat, nemligen att
dessa, som i politisk mening ej mera äro Svenskar, icke eller vilja vara det i nationeli? Vilja de verkligen vara
Slaver? Vi Skandinaver äro alltför stolta att tro, att, när något främmande skulle väljas, och valet vore emellan
det skandinaviska och det slaviska, någon då droge i betankande att gifva det förra företrädet. Rimligare kan det
dock låta, att Finnarne hvarken vilja vara det ena eller det andra, utan blott — Finnar. Visserligen är det sannt, att
Finnarne äro ett helt annat folk, och af en helt annan stam, än Skandinaverne: men att det skall lyckas dem att
draga en nästan utdöd nationalitet fram ur gruset, att dertill skall gifvas tid nog, det förefaller mig mycket
tvifvelsamt. Dertill behöfves mera än jättesteg och sjumiis-stöflor. Men icke är det heller i ringaste mån
vanärahde att hafva namn för att vara en eröfring, när det är ett sådant som Finlands; ty hvad beträffar
kamratskapet i handens strid* och dust, så länge någon sådan egde rum mellan Svenskar och Finnar, så
tillkämpade sig. desse sednare full rätt att stå i .samma leder som de förre. Så äfven i audans strider. Finland bar
icke mottagit utan att gifva igen; det har redeligen för det iånta kapitalet erlaggt sina räntor, och det* är just af
dessa räntor, som äfven vi vilje draga någon nytta. Stod det önska regementet med obeöäckad heder vid sidan af
det småländska och hvarje annat, så stå äfven namnen Snellman och Runeberg sålunda vid sidan af hvarjo äkta
svenskt snille.

Finland kunde alltså lika tryggt som en af oss inträda i det fosterbrödralag, på ^vilket vi här räcke-bvar-andra
handen. Gör Helsingfors det likfullt icke, så kan omöjligen orsaken derfcijl vara den, att det ingen nationell och
andlig gemensamhet vill hafva med oss. Det måste då

vara något annat skäl dertill---- Men mitt tal är redan

alltför långt, att jag ännu skulle söka ntleta några djupt liggande orsaker. Blott det vill jag ännu ^Ilägga, att den
handling, till hvilken vi här inbjude Helsingforsarne, är en ljusfets handling, hvilken icke begynnes om aftonen,
af det skäl, att den icke, likaväl tål dagsljuset, som den glans,

h vilken här omstrålar oss. Vårt förbund grundar sig derpå, att -vi verkligen vilje hafva det gemensamt, hvarom
vi redan kommit''-Öfverens* Forntidens minnen och lifvets krafter äro hos Nordens folkslag enahanda; jag tror
mig med visshet kunna påstå, att ingen af oss fruktar för, att denna gemensamhet i minnen, i kraft och i
förhoppningar skulle kunna blifva för nära. och innerlig, för hel och odelad. Af en sådan övilkorlig, andelig
naturdrift i folkens innersta hjerta, kan den regering, som icke står i ett onaturligt förhållande till folket, icke
hafva något det ringaste att befara, och det skall blifva ett beröm, som Oscar den förste kommer att dela med
Christian den åttonde, att ingen af dem har fruktat för att låta folken följa denna sitt hj er tas drift, som närmast är
en rent inre och andlig, utan något politiskt syftemål, men som dock icke är utan sin stora be-tydelseför folkens
samlifi det hela, det yttre såväl som det inre* Att Helsingfors måtte stå i vår midt, när vi ånyo bjude hvarandra
välkommen, dei är nog icke allenast min, utan alias vår gemensamma önskan, oclr derföre vilje vi äfven. tömma
en pokal för de frånvarande. Lefve den skan- ' dinaviska andan i Finnarnes land! Lefve Nordens femte
universitet! Helsingfors lefveP

Efter detta föredrag, som afhördes under starka bifallsyttringar, och sedan den föreslagna skålen blifvit tömd med
alla tecken till den lilligaste enthusiasm, uppsteg kandidat Kragh från Christiania och föreslog en skål för Island.
Hans tal var af följande lydelse;

"Bröder! Huru härlig och 'högtidlig är ej denna afton! Det är första' gången, som skaror af ynglingar från Nordens
alla universiteter mötas på ett ställe, på en och samma timma, för att fira en gemensam högtidsfest. Icke allenast
vi ynglingar deltaga uti densamma; våra vänner, fränder och landsmän, från Finnmarken till Eidern, från Fy-
risvall till Stat följa oss med deltagande, och äro säkerligen i tankan närvarande vid denna betydelsefulla,
oförgätliga, fest, — Bröder! det är i dag midsommarsdagen, den dag då folken i Sverige och Norrige fira den



gamla nordiska hög- \ tidsfesten med Balders bål. Balder ar kärlekens gud, brö-drakärlekens, som skall frälsa oss;
låtorn oss äfven derföre erinra oss Balders död! Mörkret närmar sig Norden; men Mistelten betinnes icke mera i
den blinde' Höd#rs hand; kärlekens genius for icke ned till Hel, ty hans1 hem är i vara hjertan, och hans fackla,
tänd vid Balders bål, skall lysa oss i framtiden, Det är i sanning svårt, ja omöjligt, att i denna rika stund i få ord
uttrycka allt, hvad vi så djupt känne och så förtröstansfullt hoppas. Jag åtminstone— .sr —

vill ej försöka det; men må det vara mig tillåtet, attå mina landsmäns vägnar föreslå en skål!

Vid denna sammankomst, under hvilken vi svärje hvarandra ett trofast, beständigt, evigt fostbrödraskap för
Nordens sak, bör icke glömmas ett namn, som, när det'namnes af en sådan anledning, hos alla Nordbor måste
väcka de djupaste känslor af tacksamhet mot den delen af det stora fäderneslandettill hvilken det hör er.
Landsmän! Ehuru icke särskildt befullmäktigäd att föreslå ifrågavarande skål, tror och vet jag dock, att jag
handlar i överensstämmelse med eder och våra hemmavarande landssmäns vilja, då jag bringar en varm helsning
från Norrige till det gamla, vördnadsvärda Island och dess unge söner. Isländare! emotta-gen så l edes en trofast
hel sni n g från vä ra gem en sa mm a fÖrfä ders urgamla hem, som genom sina isländska söners odödliga
andeliga dåd i förvarandet af sina forntidsminnen laggt en/ast grundval för utvecklingen af den frän fädren ärfda
andan, af nordisk nationalitet och sjelfsfcändighet. Emöttagen .1, våra närmaste fränder, denna helsning, icke
allenast såsom ett tecken på vår tacksamhet mot edert fädernesland, utan äfven såsom ett vittnesbörd om den
glädjande förhoppning, med hvilken vi förtröstansfullt förbide, att J skolen veta att upprätthålla eder fäderne-Ös
vördnadsvärda namn i det nya Nordens lifsröreiser och med gammaldags kraft bidraga till utvecklingen af
nordisk nationalitet, samt likaledes till full-kpmligblifvandet af det gamla kära norrænaspråket, hvilket J renast
hafven ärft från forntiden, och hvars betydelse för det nya lifvet J derföre närmast ären kallade att vindicera.

Landsmän från Norrige, Svear, Daner och Göther, förenen eder nu med mig och sanden en helsning till Island,
Sagas och skaldekonstens heliga ö, der naturen sjelf har byggt ett altar för forntidens minnen och tändt en fyr-bak
för framtidens förhoppningar och strider! Uttalen i ett fulltonande hurrah den önskan: lefve det gamla Island i det
nya Norden, lefve dess redlige söner!"

Derefter'blef under täta och ihållande bifallsyttringar afsjungen följande sång:

Ja Nordens A and kan ei forgaae, Det veed vi vist

Saa fast som Dovres Klipper graae en skal i Tidens Bölger staae, g aldrig kan dens Kraft forgaae, Det veed vi
vist; Thi den med Livet er i Pagt, Og den kan spotte Dödens Magt Og List, Dens Minde trodser Tid og Grav,
Mens Sekler flye; . •'

I Sagas Skrift, paa Sangens Hav, '

Ved Kunstens store tryllestav,

Det svæver over Tid og Grav

Mens Sekler flye;

Og vækker Modet, der bortveg,

Mens Haabets Stjerne blinker bleg

Bag Sky.. .

Ja vi vil gjemme Mindets Ord Med trofast Hu.

Og hvor vi vandre hen paa Jord, Der vil vi virke for vort Nord Med Mod og Kraft og Alvorsord Og trofast Hu; '
Og aldrig briste skal vort Baand, Og tlye skal Tvivlens feige Aand Med Gru.

Vi sværge ved vor vakte Sands , Og Mindets Rost Og ved de faldne Heltes Krands Og ved de svundne Tiders
Glands Der glimter for den vaagne Sands Ved Mindets Röst, At vi for Nordens store Navn Vil synke selv i
Dödens Favn Med Lyst.



Nu besteg Högste-rättsadvokaten Orla Lehmann, hel-säd af mängdens acklamation, talarestolen, och proponerade
i följande herrliga och hänförande föredrag, hvilket ofta af-b röts af storm ande bifa 11, en skål för Nordens
enhet:

"Det är med fröjdefullt sinne, med ett jublande hjerta, som jag helsar denna festliga stund. Den kommer till mig
som fredens milda dufva med det glada budskap^ att tvedragtens och olyckans syndiga tid nalkas sitt slut; den
kommer till mig som vårens svala, den der förkunnar, att den långa Fimbulvinter, livars kalla dödsslummor
rufvade^ öfver Nordens kruft, viker för 'Iifvets ljus och värma. Derföre gläder sig vårt sinne, ty länge nog
vandrade vi i Ragnaroks mörker; derföre jublar vårt hjerta, ty vi varseblifve redan den unga morgonens nyfödda
gryning och förnimme de<ss friska, vederqvickande anda.

Denna längtan efter forlossningen, detta stilla förbidande af den stundande räddningen, som genom stridens
verop och nederlagets jemmer skall föra Norden till seger— 'SJ.—

och bedrift, till glans och glädje — den är just den djupa grundtonen i de härliga forntidssånger, som med lika rätt
tillhöra alla Nordens folk, emedan desse hafva bidragit till att skapa desamma, och med lika kärlek värna om
detta heliga arf, såsom en det gamla förbundets ark, hvilken i sig förvarar icke blott vittnesbördet om Nordens
enhet, utan äfven uppfyllandet af löftet om, att en gång det skall ske, som forntidens gamle siare i ett andens
profetiska ögonblick hafva förutsett och förkunnat,

Men det är icke blott i detta dyrbara sam-arf af vår si ägts barndomsminnen, icke blott i de stolta sägnerna om vår
heroiska fornålders väldiga bedrifter, hvilka förfärade och omgestaltade Europa, som vi i historiskt hänseende
böre söka hemul för den idé, som har förenat oss—- den är själen och det egentliga innehållet af hela vår historia.
Väl var den oroliga vikinga-andan., så djupt inplantad hos oss, att hvarje kraftyttring här i Norden först alltid
måste vända sig utåt, ofta till aflägsna länder; men det är först i motsats af andra, som man kommer till fullt
modvetande af sig sjelf; det är först genom konflikten med verlden, som vi rätUipp- fatte, vår bestämmelse.
Historien vittnar också derföre, alt hvarje stor kraftutveckling i Norden — antingen den förde våra segerrika
vapen Ull Bretiands kuster, eller långs Östersjöns stränder; antingen den, i en sednare period,, då hege*-roonieni
Norden .vargången öfver till Sverige, kallade oss djupt in i Tysklands dalar, eller till Pohlens och Rysslands
stepper — städse slutade med allvarliga försök att söka fullborda Nordens enhet genom att förena dess trenne
kronor på ett och samma hufvud. Dessa försök misslyckade* och måste misslyckas, emedan man i dessa fall,
liksom i så många andra, ville nå målet genom våld och underku f v a n d e ,"• och emedan ]yckligtvis ingen af
parterna var mäktig nog a't för" beständigt .undertrycka de andra: men detta sträfvande är emellertid
omisskänneligt genom Nordens hela historia; det är den ledande grundtanken i hela Nordens lif — den
nordstjerna, som visserligen ofta kan döljas af dimmor och moln; men om hvilken man likväl med full trygghet
kan säga: neacit occasum.

Att denna tanka först sent och ofullständigt arbetat sig fram till ett klart medvetande hos folken, ^ bör icke
förundra oss; ty detsamma gäller om hela vårt folkiif, som under århundraden legat i dvala. Knappast vaknade
det dock mot slutet af förra seklet till en större verksamhet, och knappast roste sig folkets mod att gå en framtid
till mötes, förrän vi se den Skandinaviska i^éen framstå såsom den första politiska tanka, den, der ,kom till ord
och till ^ fullt medvetande. Och när sedan oerhörda olyckor stor-" made ;in på folken, så atl hvarje politisk tanka
tycktes för-intad, och hvarje hopp om en bättre framlid släckt; då ledsnad öfver det förhanden varande eländet
nödgade folkandan att söka tröst i forntidens minnen — hvad annat mötte den då der, än tankas om Nordens
enhet, hvilken grundlige forskare och besjälade sångare vårdade och förvarade till bättre tider,- -likasom fordom,
i nödens dagar, Leviteme i templets helgedom dolde den; sista telningen af Davids ätt. Evad under då, att hos oss,
liksom i det öf-riga Europa, folkandan åter höjde sitt hufvud och andades litet friare? Den fattade och fattades af
den idé, sommar vår forntids minne och vår- framtids hopp; som är våra nätters måne och våra dagars sol — den
källa, ur hvilken .vi skole ösa mod och kraft att verka för den nuvarande tiden. Se derföre har jag tillit till mitt
fäderneslands öde; ty mitt fädernesland ar hela den treeniga Norden; derföre tror Jag på den idé, i bvars tjenst vi
här äre församlade: den daterar sig icke från i går eller i förrgår, icke från några ynglingars vänskapliga



sammankomster, efter några diktares sköna drömmar; den är så gammal, som Norden sjelf, eger århundradens
häfd, och har af världshistorien undfått det heliga dopet, såsom ett bad till nyfödelse*.

Men derföre blir det icke mindre sannt, att denna stund är full af en djup o-ch glädjande betydelse, ty den är ett
mäktigt vittnesbörd om, att vi omsider betrådt den rätta vägen,, i det vi icke mera söke att grunda Nordens enhet
på-våld och förtryck, utan på frihet och kärlek, — den väg» på hvilken vi kunne ernå densamma, oberoende af
dynastier och författningsspörsmål, äfvensom utan af b räck för allt, som Sr rättsenligt, skönt och dyrbart i de
egendomligheter, som Nordens trenne hufvudfolk icke böra låta gå förlorade, utan tvertom bevara, befästa. o.ch
utveckla iden nationella enhet, i hvilken de veta sig vara förenade till ett stort, rikt och mångfaldigt helt. Det är
denna öfvertygelse, som långväga ifrån har fört våra gäster till oss; det arden, som här kommit dem till mötes,
och jag vågar hysa det säkra hopp, att dessa dagar kraftigt skola bidraga att styrka oss i densamma och att denna
sköna bild af ett stort folkmöte under frihetens och kärlekens baner skall göra ett varaktigt intryck på de på oss
uppmärksamt blickande folkens phantasie — ty pbantasien är folkens Öga — öch sålunda blifva ett verksamt
medel till denna vår tros och öf-vertygelses propaganda .... Att detta medvetande tidigast

* I originalet står: *har V er dens his tortens hellige J)aab.n Troligen är det orden i Es. 3:1: »Jag kat~ lar dig vid
namn; du år min," hvilka föresväfvat författaren, dä han begagnade denna på en gång djerfoa och sublima
bild.och djupast har fattat den studerande ungdomen, är naturligt; ty det utgör ju andens majestät, att den med
idéen« lågande spira betecknar verklighetens väg, och det är de unges gamla rättighet, att uppställa, det mal, i
och för hvilket de sedan såsom män skola verka. Derföre vilje vi icke eller låta det bekymra oss, att vi äre unge;
ty framtiden tillhör ju, såsom en annan talare nyss yttrade, de unge. De gamle* äro icke emot oss— vittnesbörd
derpå hafve vi ju rundt omkring oss och midt ibland oss. Men äfven om de vore emot oss, så^ skulle detta icke
rubba min tro. Jag skulle säga till de gamle, att de gerna måtte4 vandra omkring i öknen intill dess den siste af
dem vore död; men vi skole se våra Önskningars förlofvade land. De unge vill jag erinra om, att efter ett eller ett
par decennier ligger vårt fäderneslands öde i våra händer. Då sitte vi i konungarnes och folkens råd; då har hvar
och en af oss sin anvisade verkningskrets rundt omkring i Nordens alla länder; då hafve vi alla medel i händerna
att fullborda, hvad vi nu såsom vårt lifs mål föresatt oss att uppnå. Och blifve vi då trogne den sak, hvilken vi nu
med ungdomens hela lif-lighet och värma omfatte; arbete vi då hvar och en på sitt sätt, hvar och en efter de
krafter, som blifvit honom be** skärde, och i den lefnadsställning, som blifvit honom till del, för dess framgång
och seger — då skall vårt lif få innehåll och betydelse; då skola våra stora sträfvandén bära^ rika och välsignande
frukter för vårt stora, gemensamma fädernesland, det stolta, bärliga Norden .... Det är detta

löfte, jag här aöägger i denna högtidliga stund, och jag kräf-ver eder alla, så många J ären, till vittnen af dessa
mina ord. Och jag spörjer eder alla, som här ären tillstädes, jag spörjer eder/, med hela det allvar, som fyller min
själ och som lyser mig till mötes ur edra ögon — jag spörjer eder om J med oss viljen ingå e 11 s å d a n t
fosterbrödralag?. Jag spörjer eder om detta "ja" är mera, än ett hänförande Ögonblicks flygtiga rus, om det är eder
innersta själs djupaste tanke och sanningsenliga uttryck, så att det icke dör bort en gang, när lifvets mödosamma
värf tungt sänka sig öfver edra hjessor; icke bortflägtas, när motgångens stormar fara fram efver edra hufvudcn?..
.Jag spörjer eder om J veten, att ett sådant Ja är ett heligt löfte, med hvilket ingen hederlig man lättsinnigtvågar
leka — ett löfte, för 'n/v ars u p p fy 11 an d e J sätt en i p a h t ed er ma nd om s ä ra o c li ed or sj ä) s fr e d ?......
Välan 1 jag spörjer eder

då, om J som ärlige män viljen hålla hvad »1 nu af upprig-tigt hjerta hafven iofvat? .... Om J viljen blifva trofaste,

trofaste intill ändan, trofaste i lif och död?..." (Alla dessa spörsmål besvarades med skallande ja-rop, hviika
slutligen vexte till en så stormande häftighet, att de åstadkommo ettlångt afbrott i föredraget, hvorefter talaren
åter fortfor): "Under det jag står här ombrusad af detta högtidliga löftes mäktiga vågor, framträder för min själ en
bild, så gigantiskt stor, att jag nästan förfäras att frammana den inför eder; men äfven så stor, att ingen kan
misstänka mig för att förbise den utomordentliga skillnaden både i åseende på personerna och situationen. Jag
vilt derföre framställa densamma, ty det är godt att hafva ögonen fastade på det stora; derigenom vexcr det lilla.
Det ställe, hvarest vi äre församlade, är nu cn rikt smyckad festsal; i går var det ett ridhus. Välan, mina herrar,



det var i ett sådant hus, Bollhuset i Versailles, som; för mer än ett hälft århundrade sedan, en skara af män,
utgnngrm frän olika delar af deras sönderslitna och ödelagda fädernesland, sent en afton trädde tillhopa och
aflade en högtidlig ed, att deskulle förblifva tillsammans tills do hade frälst deras fädernesland. De höllo sitt
löfte, och den der aftonen blef ett af de stora momenten i veridshistorien, ett af dessa betydelsefulla ögonblick,
som beteckna epokerna i menskfighetens utveckling.... Lofven J, att vilja hålla tillsammans tills vi räddat vårt
fädernesland? Veten J, att edert fädernesland icke är den eller den ängden, utan hela det stora slmndimvviska
Norden?. ♦.. J svaren mig "Ja", Välan då, gån och hålleneclra ord! Utrustcn edra själar och bereden edra sinnen,
att i hand li n'g fullborda, hvad J här hafven lofvat — först och främst i det, som ligger eder närmast, i andans och
vetenskap ernes verld; men också, i den mån J kommen in i det praktiska lifvet och kallens att deltaga i dess
funktioner, i verklighotens rike!!! Det är detta löfte, detta förbund, som vi xiu vilje besegla med ett Hurrah för
Nordens enhet!"

,.' , Då talaren slutade detta mästerliga föredrag och nedsteg från talarestolen, lyftades han på nordiskt sätt upp på
skuilrorna och bars i triumf omkring i festsalen,

Professor Hö yen föreslog derefter uti följande genialiska och varma föredrag en skål för konsten i Norden: ;. .

"Mina Herrar!

Ibland namnen, som smycka sköldarne här i festsa!cnT namn, som äro dyrbara för tivart och att af de tro
nordiska landen, dyrbara för hela Norden, äro tre, på hvilka jag i detta ögonblick önskar få fästa eder
uppmärksamhet:

< . Det lir Svensken Sergels, Norrmannen Dahls och Dansken Thorvaldsens.Jag nämner icke dessa namn såsom
glanspunkter i en konstexposition, ty de äro långt snarare förebud af, att äfven den tid varder kommande, då
konsten skall utbreda sin rika färgprakt öfver det allvarsamma Norden. Jag nämner dem dock icke eller såsom
isolerade, ty livar och en af oss är i stånd att upprepa ännu flere vördnadsvärda namn, som sluta sig till dem; men
dessa trenne halka lättast Öfver läpp arne, de lysa som ett baner, hvilket manger-na följer i striden.

Tiden bär strid i sitt sköte, och denna strid kommer att ytterligare förökas genom den jäsning, som det hos folken
vaknade medvetandet om den djupa betydelsen af deras nationalitet framkallat. Hvart och ett vapen måste
tillgripas, icke blott det kroppsliga, utan, äfven det andliga.. Och för oss gäller det icke allenast att skarpt och
kraftigt värna vår nationalitet, utan tillika att låta den utveckla sig i hela sin adel, framstå i blomman af hela sin
skönhet. Hvilken af oss kunde då vara så lågsinnad, eller så slö, att han skulle förmå eller glömma det mäktiga
bistånd, som konsten erbjuder honom?

Väl vet jag^ att jag icke sjclf är konstnär, och att mitt tal äfveii närmast gäller dem, som icke äro konstnärer; men,
mina,Herrar, månne väl den, skickligaste pianist skulle förmå att frambringa annat än ett matt, oredigt ljud i
strängarne, om resonansbottnen fattades?* Och tag den mest fulländade virtuos, sätt honom till det ädlaste
instrument, låt honom, full af inspiration och hänryckning, framtrolla de mest förtjusande toner; de skola dock
kraftlöst do' bort i vinden, så vida de ej väcka återklang i den iefvande, sig sjelf medvetna, resonansbottnen i
åhörarnes bröst.

Sålunda förhåller det sig äfven med konsten. Om icke åskådaren liknar eneren, välslipad spegel som återgif-ver
färger och former, så måste konstnären känna sig ensam midt ibland sin rikedom. Hans verk kunna då liknas vid
en insjö i en aflägsen, af menniskofot aldrig beträdd skog; dess lugna, klara yta afspeglar naturen i all dess
vexlande härlighet; men blott för djurets slöa blick, blott för djuret, som söker den kylande, vederkvickande
vätskan endast för att tillfredsställa sitt djuriska behof. Naturen verkar i städse förnyad ungdomsfullhet;
outtröttlig bortslösar den tillochmed osedda sköuheter. Men så är icke förhållandet med menniskan; hon behöfver
samklang, så Vida hon skall kunna verka med kraft och lycka; hon behöfver att vara förvissad om, att icke
förgätenhet och stoft skola betäcka hennes verk.

Det var en tid, då kyrkan var konstens moder, och då utbredde också främmande konst den första svaga mor- ,
gonrodnaden öfver den stora, i skymning åvilande Norden.Men tidernavexla, och den källa,-ur..hvilken konsten



här skall hemta li f och kraft, den har sitt ursprung i vår nationalitet. Vi hehöfve att allvarligt sysselsätta våra
tankar med forntida hedrifter; vi behöfve att för våra Ögon hafva de män, som våra förfäder följde, och dem, som
vi sjelfve vilje följa, gällde det än den mest' djerfva och hårdnackade kamp. Vi höre glädja oss öfver folklifvet på
slätterna och mellan fjellen. För våra konstnärer får det icko blott vara ett Danmark, ett Norrige och ett Sverige,
utan det måste vara ett gemensamt hem för dem i hela Norden. Vi hafve inbördes kämpat med h var andra, och
tillochmed dessa strider höre vi återkalla för vårt minne, men med ett sinne-> lag, sådant som Einheriarnes, när
de möttes i Vallhall, Tvedragt och afund skola vara glömda; vi vilje hafva öga och sinne blott för hjeltemodet,
hvar det så än träffas, i Sverige, i Norrige, eller i Danmark.

En vänlig skickelse bar förenat nyssbemälte trenne namn. Gubben Sergel uppmuntrade den unge Thorvaldsen,
och denne var Dahls trofaste vän och beundrare. Denna vänskap vare ett förebud för samma oskrymtade
hjertligbet mellan nutidens och framtidens nordiska konstnärer; den vare ett förebud, att den tid skall komma, då
Christiania, Stockholm och Köpenhamn. skola förlusta sig och vara stolta öfver ädla konstverk från alla tre
rikena! Ett hurrah, mina Herrar, för den nordiska konstens klöfverblad!"

Stiftsprosten T r y d e proponerade derpå, i efterföljande ypperliga föredrag, en skål för en fri utveckling af den
Skandinaviska idéen:

DDen man, som här framträder emellan eder, mina Herrar, för att helsa denna förening af nordiske Studerande
och utbedja sig att få till eder ställa några ord, är, såsom J straxt sko len förnimma, en man vida öfver det sköna,
ungdoms-friska studen tlif ve ts ålder, så full af v exande kraft och blomstrande förhoppningar. Icke destomindre
helsar han i denna broderliga förening af Nordens unge söner ett förverkligadt ungdomshopp, ett hopp, som jag
närde redan på en tid, då jag icko hade vågat vänta en så allmän och hjertlig samklang som nu, i händelse jag
velat uttala den Önskan, hvilken jag nu, i fullkomlig harmoni med eder alla, kan framställa, nemligen önskan om
en beständigt tilltagande innerlig och andelig förening mellan de tre nordiska folken, till utveckling af Nordens
anda; — icke i den fåfänga tanka, att den skulle vara en anda Öfver alla andra, utan i den ädla, fullkomliga
öfvertygelse om, alt de nordiska folken med deras egendomliga anlag och förmögenhetor äfven äro kal-lade att
intaga en sjelfständig ställning i raden af Europas folk: att odla sin egen teg på civilisationens stora åker, och att
bringa sina egna frukter till bildningens stora marknad; korteligen: för att under den naturliga, men starka
inflytelsen af mäktiga grannar kunna häfda vår rättighet att med själsfrihet och sjelfständighet kunna sköta vår
egen odal, i hvilken visserligen hvar och en af de tre folken har och kommer att behålla Sitt; men i hvilken do
äfven hafva något gemensamt med hvarandra och icke med någon annan. Derföre är det som vi önske att sluta
oss beständigt närmare och innerligare till hvarandra; och se! detta är hela den skandinaviska idéen, öfver hvilken
män gjort så mycket onödigt buller; som några hafva ansett för ett phantasiens hugskott, emedan den, såsom
hv.arje idé vid sitt första framträdande, icke har förmått uppenbara sig annorlunda, än under en ofullkomlig yttre
form; och som andra åter förmenat icke hafva någon betydelse, alldenstund det förnämligast var i de ungdomliga
sinnena, som den lefde och hade sin varelse. Men det, hvilket såsom idé framgår ur folkens lif, är en an delig n a
t u r p r i n c i p, söm med stilla, förborgad kraft träder in i "lifvet och efter hand antager form och gestalt, så vida
' man icke genom en till-konstlad värma upphäfver och tillintetgör dess Verkningar, livad beträffar det
förhållande, att'denna idé förnämligast lefver i den uppvexande ungdomens jsjälar, så måtte det väl för alla och
enhvar vara tydligt, att detta just förebådar ett varaktigare lif och en frodigare utvecklingen om den isynnerhet
lefde hos oss gamle, hviika då snart toge den med oss i vår graf. Derföre kunne vi ock med full visshet förvänta,
att idéen om de tre nordiska fol-'kens innerliga och broderliga förening en gång skall komma till mognad och
fullkomnande. Men, om detta skall varda skeende, så är det dock ett,, som vi icke få förglömma, nemiigen att den
måste bevaras i sin renhet och icke blanda sig med andra idéer, som med den kunna vara samtidige; icke ingå i
deras tjenst och blifva ofri i sin egen utveckling. Vi vilje icke i detta Ögonblick bedöma dessa idéers värde, eller
icke värde. . "En hvar kan vara god för sig," heter det i ett gammalt ordspråk; men det heter ock, att "enhvar skall
taga vara på sitt eget." — Enhvar idé utveckle sig gerna i sin egen rigtuing! Höra de tillsammans, sträfva de till
ett och samma mål, så skola nog äfven deras vägar i sinom tid sa mm an träffa;; men förenas de i o tid, så kunde
hända, att ingen af dem når målet. Måhända hotas den skandinaviska idéen i någon mån af denna fara. Upptagen



derföre, mina unge, akademiske bröder, icke en gammal mans vänliga varning illa! Låten eder ungdomliga
hänförelses ädla, klara vin icke få en för stark tillsatsaf politiserandet» syra, hvilken alltid åstadkommer jäsning
och qvarlemnar en bitter eftersmak! Dock dermed bar det val ingeri nöd. Derföre, att politiserandet i vår tid har
blifvit så aildagligt, att ingen monsieur Hieronymus kan möta monsieur Leonard på gatan, utan att de genast
skola inlåta 'sig i en politisk diskurs, derföre, säger jag, vill man väl dock icke inrymma det en plats i det glada,
lefnadsfriska studehtlifvot. Att, tillika med alla andra vrida sig inom samma inskränkta krets och icke kunna höja
sig öfver det allmänna och vanliga, det kallas ju — så tror åtminstone jag — philisteri; men philisteriet har i
studentlifvet alltid varit afsky dt som pesten.' Det skulle också i sanning vara mycket beklagansvärdt, om
politiken blefve den Delila, i hvars sköte vår unge, kraftfulle Simson inslumrade i tomma drömmar,-.så att'
Philisteerna från en annan sida (det gifves många slags Philisteer här i verlden) kunde få 'tillfälle att komma öfver
honom-, basta och binda honom, ut-stinga hans ögon och låta honom träla för dem. —- Öm J nu,, mina Herrar,
efter att hafva hört dessa ord,' viljen med mig instämma i ett "Hurrah för en ren utveckling af den skandinaviska
idéen," så skulle det hjertligenglädja mig."

Sedan föreslog Magister Sturzenbecker en skål för allvar i g 1 ädj en, handling utan ra st o ch r o, och yttrade sig
sålunda:

"Mina Herrar! Vi fire i afton eh glädjefest, och det är dock ett djupt, allvarligt ord, jag vill tala till eder; jag säger
det från början öppet och upprigtigt, det är ett stridsrop, jag vill utkasta midt i er glädje. Jag känner mer än väl, att
de äro många, hvilka hata dessa stridsrop i fredens tid*, att de tala såsom vise män sålunda: "Hvarföre dessa
mörka uppmaningar, hvarföre detta slamrande vapengny i en tid, som vår? Lefva vi då icke i det dju/aste lugn;
har icke största delen af vår verldsdel efter gamla strider återvunnit denna glädjeliga stillhet, som är på samma
gång för folken och furstarne så ytterst heisosam? Se det ena året efter .det andra går sin jemna gång, våren
bringar oss blomster och lärkor, vi beså våra åkrar i glädje och hopp, den väna sommaren gar deröfvor, och
hösten fyller våra lador med allsköns välsignelse, Låtom oss då vara tacksamma för hvad vi ega och icke sörja
för några drömda skyar bakom horisonten." Så tala de vise; men jag vill derpå svara: "Ja, Europa är lugnt; det
ligger en djup tysthet öfver dess länder, men donna tysthet är betydelsefull. Shakespeare säger på något ställe,
med anledning af någon sådan plötslig tysthet: "Det^ går en engel genom rummet." Så är det äfven, mina1Herrar,
och det är derföre som det är så tyst. Det är frihetens engel, som räknar sina härskaror och folken höja i helig
tystnad knä för dess majestät. Det är frihetens engel, som mönstrar sina legioner till den strid, som komma skall.
Och den skall komma. Säkerligen ännu en gång skall idéen, nödgas taga till svärdet för att skaifa sanningen och
rättvisan seger öfver förtrycket, fördomarne och dumheten, Det är derföre de unge må "slumra med öppna ögon",
såsom skalden sjunger; det är derföre vi i tid må vara beredde på allt, om det ock skulle vara att en gång använda
våra frihetsdikter och alla våra tidningsartiklar till förladdning och patroner. Det är derföre jag önskar, att ingen
måtte gå från denna herrliga fest utan med den högtidliga känsla, som vore han invigd till framtidens högre värf,
till utförande af ett stort, verldshistoriskt verk, och det är derföre, jag föreslår en allmän skål för allvar i glädjen,
för handling vid sidan af ordet, för dristig handling, för ädel handling, för handling utan rast och ro!" , '

Derefter afsjöngs nedanstående af H.P. författade sång:

Den liflige Sang og Vinens gyldne Pragt,

Roser og yndelige Blommer, De fængsle os stedse, men dog med stærkest Magt

De fængsle os denne Skjærsommer.

Thi aldrig herhjemme blomstred' os saa smukt

Roser og yndelige Blommer, Og aldrig til Vinen vor Sang tog slig en Flugt

Som dengang I kom i Skjærsommer.

Thi prise vi vil med Sang og klaren Viin

Roser og yndeiige Blommer, — *



Men mest dog af alle den Rose fåur och fiin, Der fryder vort Bryst med Skjærsommer.

I alle tre Riger sösterligt der groe

Roser og yndelige Blommer, —> De kappes i Ynde, i ömhed og i Tro,

Og haabe med os paa Skjærsommer. v

Talarestolen bestegs derefter af Magister Monrad, som, ideligen afbruten af högljudda bifailsyttringar, i följande
humoristiska, sköna och hänförande föredrag proponerade en skål för Nordens qvinnor.

- "Vändeu edra tankar, mina Herrar, bort från det, som här är tillstädes! Vänden dem till det, utan hvilket lifvefc

skulle förlora sitt behag.-och-tomhet-herrska i själen 1 Vanden dem till de gvinnor, som äro eder kärast och
dyrbarast]

Står hon för dig som ditt lifs ledsagarinna, som den, hvilken ger din glädje sin glans och blandar deltagandets
sötma i dina bekymmer; som den, hvilken gör dina minnen ovigt grönskande och dit hopp friskt och frodigt;
vänd då din tanke till henne!

Står hon för dig som den mest lysande punkten i dina ungdomsförhoppningar; som den, efter hvilken din själ
längtar, emedan det tyckes dig, att du* lika litet kan undvara henne, som du kan undvara att inandas den dig
omgifvande luften: vänd då din tanke till henne !..♦. Är du lycklig, är ordet uttaladt, och har det icke vändt tomt
tillbaka, — gläd dig då och vi vilje dela din glädje. Och är du olycklig; blanda sig dina suckar med nattvindens
sus och din tår sig med daggen på blomman, — vänd dock din tanka till henne! Vi skola förena våra Önskningar
med dina; förenade skola de storma öfver Öresund och Kattegatt; hvem vet — måhända låter hon sig beveka!

Och står hon för dig, ej som hustru och ej som älskarinna, utan som den, hvilken har burit dig under sitt hjerta
och vid hvars bröst du har hvilat, —vänd din tanke till henne! Det finnes dock ingen kärlek, som är så stor som
en moders; ja jag hade så när sagt, att den är större, än Himmelens, ty Himmelen har sitt helfvete; men en mors
hjerta vet icke hvad fördömelse vill säga..... Gå, hvarthän du vill, bedrag bittert hennes bästa, hennes stoltaste
förhoppningar, krossa hennes hjerta, tryck sorgens dystra insegel på hennes panna, och vänd sedan tillbaka till
henne — hennes famn står dig dock öppen ...... Derföre vänd dina tankar till henne! ^

Låtom oss dock icke vända våra tankar blott till. den qvinna, som är en hvar kärast, utan till qvinnan i allmänhet!
Veten: vi göre det icke blott för artighetens skull, utan derföre, att qvinnan är en stor samfundsmakt. Stilla, ofta
okändt och osynligt, är hennes inflytande — och annorlunda bör det icke eller vara— men det är utbredt öfver
hela samfundet; det verkar i hemlighet, liksom jordens dunkla, hemlighetsfulla krafter, Gif mig nyckeln till de
nordiska qvinnorjias hjertan, — och den skandinaviska idéen skall väldigt skjuta i höjden, fin talare har yttrat, att
framtiden tillhör de unge; jag vore frestad att säga, det framtiden tillhör qvinnan, ty det är hon, som djupt i
barnets själ gömmer lifvets säd, hvilken ofta skjuter friska skott ännu då åldrens snö täcker hjessan. Derföre böre
vi Skandinaver i qvinnan hylla en makt, om hvars gunst vi täfle.

Och vi hylle henne, icke för att undervisa henne, utan för att undervisas af henne; ty hvem förstår, att som
honlefva i ögonblicket, att öfverlemna sig åt det? Hvem förstår, så som hon, att lefva i hoppet? Ett lif i hoppet,
hvilket icke har sin rot i det närvarande, blir tomt och innehållslöst; och ett lif i det närvarande, öfver hvilket
hoppets blå himmel icke hvälfver sig, på det tynger prosans och ledsnadens blyvigt. Men att förbinda lifvet i det
närvarande och lifvet i det kommande; lifvet i verkligheten och lifvet i hoppet, det är en stor konst, och den
förstår qvinnan. Och vi, som nu här öre församlade, just vi böre förstå att göra på samma sätt, ty allt annat vilje
vi glömma, och klart skall glädjens fackla brinna under de dagar vi äro tillsammans; klart skall hoppets stjerna
tindra och förena oss, när vi blifvit skiljda ifrån hvarandra!"

Sålunda slöts denna fest, under hvilken sång och musik ständigt afvexlade med hvarandra och liksom täflado om
att förhöja glansen af densamma. Under hela högtidligheten herrskade bland de församlade en så härlig
stämning, en så otvungen och dock från allt bacehantiskt sjelfsvåld fri ton, att minnet af densamma säkerligen
hos en hvar af deltagarne först i döden utslocknar.-— Med denna fest slutade äfven andra dagens tilldragelser.



Tredje dagen.

skogspartiet.

Onsdagsmorgonen, den 25;te Juni, sag man en oändlig lång rad af vagnar, sträckande sig från Yårfrukyrkan
uppåt "Nörregade" och "Nörrevold", nästan ända till ^Vester-vold", hålla och afbida det Skandinaviska sällskapet
och dess firade gäster. Bet var bönderne från Köpenhamns amt, hviika, på uppmaning af Herr kammarrådet
Drewsen och Herr prokurator Christensen, infunnit sig, för att till "Dyrehaven" befordra de svenske och norrske
b roderne. Till dessa hade dessutom en del af stadens invånare välvilligt slutit sig, så att antalet af åkdon utgjorde
omkring 180 stycken. Klockan 10 satte sig tåget i rörelse och tog vägen från staden genom "Österport" och östra
alléen ut till Fredriksdal. Luften, som tidigt på morgonen hade varit klar, mörknade under det att vagnarne
samlades, och knappast hade man anträdt färden, förrän himmelens fönster Öppnade sig, och det med ett sådant
eftertryck, att de fleste af de resande voro alldeles genomvåta, innan de hunnit fram till Fredriksdal. Der fann
man redan före sig en mängd vagnar från Köpenhamn med deltagare i festen, hviika hade sökt skydd undan
störtregnet under träd och i bus, hviika gästfriheten välvilligt hade öppnat. Dermed voro emellertidhvarken de
svenske och norrske gasterne eller deras danske ledsagare hulpne, alldenstund icke något vanligt hus kunnat
rymma dem allesamman,' äfven om ej alla platser redan förut blifvit upptagna af andra. Man vände sig
fördenskull till förvaltaren på" det obebodda slottet, och denne visade sig äfven genast benägen att öppna
detsamma för de af regnet drypande främlingarne. Medförd proviant uppdukades nu, dels på gamla bord, dels på
marmorkonsoler och kaminer*, stora kar, fyllda med mjölk, utsattes i vestibulen och på borggården, och
ungdomens liflighet öfvervann sålunda snart de obehagliga verkningarne af regnet, synnerligast sedan man
lyckats uppspåra en kringvandrande musikkorps, hvilken genom sina disharmoniska prestationer icke litet bidrog
att öka munterheten. Ehuru sålunda den ofördelaktiga väderleken icke i minsta mån inverkade på den sociala
glädjen, hindrade den likfullt naturligtvis gasterne. från att se och beundra den omgifvande sköna nejden,
Ändteiigen satte man sig upp i åkdonen igen, muntert och gladt, i hopp om att vädret nog skulle blifva bättre,
innan man hann ut i Djurgården. Härutinnan bedrog man sig icke eller, ty knappast hade man kommit upp för
"Mollebakken" på vägen till Lyngby, så började solen att klart beskin a de efter regnet doftande, yppiga ängarne,
sädesfälten och skogarne. Vid Sorgenfri gjorde man halt och vandrade, under afvexlande sånger af den
nmsaliensiska och lundensiska sångföreningen, omkring i parken. Då, man ånyo hade bestigit vagnarne och
genom Lyngby rullade af mot "Fortunen", hade antalet af vagnar så förökats, att det nu utgjorde mellan 250 och
300. Öfver allt, hvarest tåget gick fram, emottogs det med välvilja och väckte en. glad rörelse. Bondflickor och
damer från Köpenhamn tittade ut ur alla fönster och genom alla staketer og tällade med hvarandra i att kasta
blommor och kransar upp i vagnarne. Vid "Fortunen" helsades den glada skaran af kammarrådet Drewsen, i
spetsen för en del äldre landtmän, hvilka-der stötte till tåget, som derefter genom den vackra nya vägen fortsatte
sin färd till eremitaget, der det sammanträffade med de öfriga medlemmar af det Skandinaviska sällskapet, hviika
tecknat sig såsom deltagare i festen. Sedan man här, icke utan möda, i anseende till det stora antalet åskådare,
ordnat sig till en procession, tågade man omkring slottet och ett stycke nedåt vägen till backen, hvarest en, på en
liten kulle vajande, stor flagga betecknade platsen för den egentliga festen. Imellan skogens höga träd, tätt vid
hörnet af den skoglösa eremitageslatten och midtför en härlig utsigt öfver de lägre liggande skogspartierna och
Sundet, hade man af en massa segel, som Amiralitetet välvilligt ställt till det Skandinaviska sällskapets
disposition, utspändt ett kolossalt tält, öppet åt alla håll, utomåt den sidan, från hvilken vinden korn, smyckadt
med flaggor, blomsterkransar och guirlander. Under -detta-'jättetält var serveradt ett middagsbord för 1,300
(säger ettusende och trehundrade) personer. Tillika med sällskapets medlemmar, gasterne och en afdelning af
studentsångföreningen, jomte flere inbjudne auktoriteter och fortjente män, togo också alla de bönder,, som
välvilligt hade transporterat gästerna, plats vid bordet. Efter att andra brigadens musikkorps hade föredragit
åtskilliga nummer, öppnade det Skandinaviska sällskapets ordförande, Hr. professor Clausen, festen med
följande tal:

5,Det är en helsning från studenter till studenter, hvilken hitintills är blffven våra kära gäster tilldel', en helsning i
sång och- tal, utgångne från midten af den akademiska verlden, från personer,' söm hafva andeligt, kall och



andeliga studier gemensamma med dem sjelfve. Likväl var denna helsning icke den enda. Den gången, då
stranden vid Danmarks hufvudstad var betäckt med tusentals menniskor,hvilkas blickar följde de på Öresund
framilande rökpelarn e, som allt närmare och närmare bebådade" de länge väntades ankomst; då den svenska och
norrska flaggan nalkades den danska kusten, och helsande jubelrop från sjö och land möttes och blandade sig
med böljornas brus; då befolkningen i vår hufvudstad var sammanträngd i de gator, genom hvilka det högtidliga
tåget skulle skrida fram, och lederna af ynglingar, Svenskar, Norrmän och Danskar arm i arm, med möda kunde
bana sig vag genom tusende sinom tusende män och qvinnor, unga och gamla: i sanning, det var en helsning, ett
välkommen, så fullkomligt och så festligt, som det blott kan frambringas der, hvarest det fram q väll er ur ett
folks innersta själsdjup. Det var ett af de mäktiga momenter i lifvet, hvilkas vältalighet griper tillochmed dem,
som gerna skulle vilja väpna sig emot desamma, och bringar hvarje motsägelse,, hvarje misströstan att
förstummas. Mot detta vältaliga språk'är ordet fattigt och klanglöst; och dock behöfver det ordets hjelp, för att
det, som ligger i den bragta helsningen,'må kunna blifva närmare uttydt och tolkadt. Det är ett sådant ord, hvilket
här skall låta sig förnimma, på ett samfunds vägnar, hvilket aldrig med mera lifiighet, än just i dessa dagar, känt
den höga betydelsen af sitt namn; på medborgares vägnar, hvilka här, mellan skog och strand, i omgifningar, som
erinra om fådrens plägseder, slutit sig till den skandinaviska ungdomen. Af den frihet, att, på folkligt satt,'samlas
i stad och på land; att, såsom det anstår friborne män, låta ordet ljuda om folkliga angelägenheter — af denna
frihet har, lofvad väré Gud! de skan-dinaviska medborgarne vetat att bevara något mera, än det JyckaU på många
andra stallen."

Och när nu livar och en, åt hvilken ordet under dessa timmar varder lemnadt — mannen så väl som ynglingen —
känner sig genomströmmad äf högtidens makt, då är det så, emedan här gifves ett ord, somjcke står allena, utan
lif-vets verklighet och verklighetens betydelse.' Det slags ord, som konstrueras i tankan och profeterar utan
fotfäste, som uttalas i starka toner, utan allvar och kraft att handla, som prisar och Jofsjunger utan någon giltig
grund, lofvar och förespeglar utan någon mening — detta slags ord, säger jag, är öfverväldigande för lifvet,
qväfver och hämmar utvecklingen af det friska och kraftiga sädeskornet. Det ord åter, hvilket ljuder i denna krets,
har en handling, en lef-vande verklighet att stödja sig vid. Det är ett faktum, en fullt medveten verklighet 1 vår
tid, att de nordiska folken ,< hafva vaknat upp ur den bedrägliga drömmen, att deras sjelfständighet skulle
bevaras genom att drifva den isolering, som genom deras naturliga läge blifvit dem gifven, ännu längre, nemligen
derhän, att de inbördes skulle isolera sig ifrån hvarandra. Det är ett faktum, att man öfverallt blifvit ense derom,
att det vore synd, blodig synd, himmelsskriande onatur att vilja hålla brödrafolken skilj de från hvarandra, på en
tid, sä rik på lärdomar och varningar för nationerna', på en tid, då folkstammar rundt omkring oss sluta sig allt
närmare samman, för att med förenade krafter värna om det, som de hafva gemensamt; på en tid, då just dessa
föreningar uppmana Danskar, Norrmän och Svenskar, att, på samma sätt, nära och innerligt sluta sig .till
hvarandra. Och när sålunda samfund hafva danat sig vid Öresund och vid Mälarens bräddar, för att vara organer
och befrämjare af den nationela enheten; när vi se ynglingar från alla de nordiska universiteterna arbeta sig fram
genom alla hinder till ett broderligt möte; när vi se danska bönder församla sig för att föra svenska och norrska
studenter ut i våra skogar, se Köpenhamns borgare täfla om att införa dem i deras husliga krets: då är äfven. detta
ett öfvertygande lef-nadskraftigt och förhoppningsfullt faktum. Här är icke fråga blott om broderskap i litteratur
och studier; det är folkens genius, som gifver vittnesbörd om sig i folkens lif.

Låter jag nu min blick hvila på eder, J yngre bröder från Upsaia, Lund och Christiania, och bänder jag mig med
mitt tal tilLeder, då är det för att prisa lyckligt det slägte, på hvars ungdoms-lott det fallit att uppvexa och bildas
under inflytandet af den anda, i hvilken den sanna kärleken till det, som är danskt, norrskt eller svenskt, har sin
rätta och naturliga rot; för att prisa det lyckligt der-'före, att det, bildadt och utveckladt under ett sådant infly-
tande, ingår i det verksamma lifvet för att arbeta i denna andas tjenst. Om det skulle gifvas någon ibland eder,
som ännu skulle hafva tvifvel oeh misstro med sig om bord, så skola desse varda begrafne i böljorna; ty jag vet
med visshet, att enhvar af eder har förnummit, huru J j af t det Sr, att utanför sitt egentliga fäderneslands gränsor
finna dem, de der icke såsom främmande blott mottaga gästfritt och mildt, utan de der komma honom till mötes,
som hans egne; icke blott af samma ursprung, med samma sprak, utan med samma andeliga prägel, samma sätt i



allt varande, tänkande och talande. Och om det finnes någon ibland eder, som anträdt resan med tankan endast
fästad vid njutningar och nöjen, så ar jag viss om, att han af dessa dagars samvaro skall emottaga ett intryck,
djupt och allvarligt, ett intryck, som skall bevara sin värma och sin kraft äfven der, hvar-est lifvet, hindrande och
fiendtligt, ställer sig emot hans sträfvanden. •

Men jag prisar äfven lycklig hvarje man, som med hela sin själs värma kan och vill sluta sig till ungdomen der,
hvarest den är en representant af Nordens upplifvande, föryngrande anda* Förmår denna anda vinna makt och
giltighet, då skall vårt herrliga Norden vara starkt nog attaf-visa allt, som kan hota densamma, vare sig från öster,
eller söder, och ljus och fröjdefull skall framtiden gå fram ur mörkret och dimmorna. Detta vare vår
gemensamma önskan, då jag nu här föreslår en skål för den nationella enhetens utveckling ur den skandinaviska
tre-fal dig het en!"

Derpå afsjöngs följande af pastor S. F. Grundtvig författade sång:

I Kæmpernes Höie er Kæmpernes Stö v, For det ristes Runer til Ære, Men Kæmpernes Aand er hos Kæmpernes
Æt, Og Ættens skal Odelen være, Med Bjerge og Slette og Bolgerne blaae, Hvor Fædrene hvile og Vuggerne
gaae!

Med Kæmpernes Aand fölger Kæmpernes Kraft, For den synke Jetter og Trolde, Mens Aagaard sig hæver i
Kæmpernes Hjem, Og dækkes med blinkende Skjolde, : Og Gautur det sander med Nor og med Dan, At
Gladhjem er Navnet paa Kæmpernes. Land!

• Med Kæmpernes Aand fölger Kæmpernes Ord,

Paa Folkels og Skjaldenes Tunge,Saa fast som en Klippe; sa a fri som en Fugl, Til Gammen for gamle og Unge;
Som A andens og Hjertets den eenbaarne Sön, Det melder i Lys hvad der skabtes i Lön!

Paa Bjerge, paa Sletter, paa Bölgerne blaae, Da modes med lifligt Velkommen Det ædle, fribaarne, oldnordiske
Sind, Som her modes, Valhals-Ungdommen, Fra Fjorde og Elve, fra Belt og fra Sund, Fra Dovre og Sigtuo, fra
Leire og Lund!

Saa lyd da: Velkommen, i Fædrenes Aand, De ædleste Kæmpers paa Jorden! Velkommen, du Nyaar i
Kæmpernes Hjem, Med Fostbroderlaget i Norden! Af Kjærlighed baaret, du voxe ved Daad! Syng hoit i din
Glæde og smil i din Graad!

När de sista ljuden af denna sång förklingat, besteg pastor Grundtvig talarestolen och höll följande tal:

"Mina Herrar*, och.i synnerhet J nordiske franderfrån Christiania, Upsala och Lund, hade jag ock icke något
annat att säga, så skulle jag dock hafva utbedt mig Ordet endast och allenast för att lyckönska Norden till den
anda, som, i trots af sä' många hinder, böljor och berg, synliga och osynliga, mäktig och vänlig här har församlat
oss, samt för att lyckönska mig sjolf att hafva upplefvat denna länge väntade, länge fördröjda dag, med sitt
lyckliga järtecken för nordisk enighet, upplysning och förklaring i stamfäderiies anda. Men jag har ännu något
mera att säga eder, och då jag i dag har den äran att föreslå en skål för nationaliteten, så ligger det mig närmast
att uttala hvad jag förstår med nationalitet i nordisk anda.

I det förra århundradet, då jag bief född, var man så långt ifrån att öfversätta nationalitet med "Folke-Lighedi" att
man tillochmed i Ungern, BÖhmen och Lombardiet talade om den österrikiska nationaliteten, ja fann det solklart,
utt alla upplysta menniskor borde betrakta sig såsom verl ds borgare, som funno sitt fädernesland der, hvarest de
funno sitt bröd, och kunde göra hvilket språk som helst till sitt modersmål. Det var en tragikomisk tid, då man
både kunde skratta och gråta åt den enfald, med hvilken man försäkrade, att all naturlig skillnad mellan men-ni
skors barn, antingen såsom folkslag eller individer, var, likasom adel, blott ett tomt ljud, så att man blott behöfde
vara född i Paris, för att vara en så äkta Fransman, somtrots någon under solen; ja man behöfde blott att införa
det franska språket vid hofvet, eller den franska konstitutionen i ett visst land, för att göra allt slags folk,
tillochmed Jutlänningar, till äkta Fransmän.

[ vårt århundrade, som med hvarje år, ja, med hvarje dag, for att ej tala om högtidsdagar, sådana som denna, allt



mera gör skäl för sitt namn af det äkta nationella, det folkliga, nu både ler man och gråter, tänker och kämpar sig
så småningom ut ur denna förtviflade tankegång, som höll på att göra alla folkslag och alla menniskor dumma,
elaka och slafviska, såsom det enda sätt, hvarpå de alla kunde blifva lika kloka, lika goda och lika fria; men hvad
man kämpar sig ut ur, det befinner man sig ju mer eller mindre inne uti, och derföre må det icke väcka vår
förundran, att vi ännu fa höra en hel hop löjliga saker om nationaliteten, ja att vi tillochmed midt i Norden få
höra glunkas om den svenska nationaliteten i Finland, den norr ska i Finnmarken, och jag tror nästan den danska i
Holstein och Lauenburg, under det att det åter å den andra sidan hviskas om en splitterny, uteslutande, nordisk
eller skandinavisk nationalitet, hvilken skulle i Norden uppsluka de gamla tre nuvarande nationaliteterna,
likasom Pharaossju magra nöt uppslukade de feta, och dock icke sjelfve blefvo feta derigenom. Vore vi
emellertid, folkligt talad t, intet annat än Skandinaver, så skulle namnet i det stora hela vara en bra dålig förmur
mot Ryssland, som snart nog skulle söka bevisa oss, att det hörde till -Nordens enhet, att vi blefve införlifvade i
den stora nordiska veiidsmonarkien.

Dock, allt sådant der hör nödvändigt till Övergångstidens tråkighet, och bör ej komma någon^till skada på hans
goda namn och rykte. Det gör oss icke eller någon skada, när vi blott, efter att hafva upptäckt det gemensamma
be-hofvet af ett nordiskt fosterbrödraskap, ofta, liksom nu, mötas och tala rent ur skägget, hvilket visst äfven
Konungarne i de tre nordiska rikena gjorde, när de fordom, såsom sagan berättar, årligen i fredstid möttes på
Hisingen eller Dan holmen.

Ja, mina Herrar, ehuru våra möten icke behöfde åberopa någon ganynai häjd för att vara både nödvändiga och
fröjdefulla, så äro de gamla nordiska konungamötena dock både ett härligt vittnesbörd om, att de friborna
stammar, från hvilka vi leda vårt ursprung, tidigt kände behofvet af något gemensamt, hvilket tillochmed deras
krönta hufvuden måste böja sig för, äfvensom de äro en spegel, som visar oss på hvad sätt vi värdigt skola mötas
så, att det varder till gemensamt bästa och alltså till gagn och nytta för det hela. Det sker nemligen blott när
stammarno mötas såsomkrönta likar, som med glädjö känna och erkänna, att de i Nordens anda hafva mycket
gemensamt, hvilket de blott i verkligt, och vänlig^ kamratskap kunna nyttja och besitta, utan att derföre glömma,
att de, hvar och en för sig, hafva något egendomligt, som de för intet pris i verlden vilja, och som de ej heller
böra afhända sig, alldenstund hela Norderis kraft, lycka och heder beror derpå, att dess friborna 'stammar aldrig
spännas i enformighetens tvångtröja, man må nu gifva denna tvång-form hvilket klingande namn som man
behagar. Blott när stammarne, hvar och en i sitt feem och i sin krets, liksom hvarje enskilt i sin, kunna röra sig
fritt i den stora splier, som frihetslagen, när den visligen genomförd låter friheten sjelf utstaka sina råmärken,
mera inhägnar än inskränker-, blott då kunna de ädla krafterna utveckla sig till nytta och glädje för det hela; blott
då kan den friborna menniskonaturen uppträda i hela sin rikedom och uppenbara sig i den andeliga skönhet,
hvilken allena eger sitt ursprung af lefvande enhet i fri mäng-faldighet. .

Det är väl rigtigt nog ett litet "men" fästad t'vid' den gamla sägnen om konungamötena här i Norden, så att det
kan tyckas vådligt att åberopa och ännu farligare att spegla sig i densamma; ty det står både i den danska
rimkrönikan, i den svenska Westgöthalagen och troligtvis äfven i någon gammal norr sk bok, ehuru jag icke nu
kan erinra mig hvilken, att vid nyssbcmälta möten höllö de två konungarne i betslet och stigbygeln, under det att
den tredje satte sig upp i sadeln; och vi skulle alls icke känna till den inskränkta, uteslutande nationalkänslan,
som vi dock allt för mycket hafve haft vedermälen af, om vi trodde, att medeltidens Danskar, Norrmän och
Svenskar kunnat komma öfverens om, hvilken af de nordiska konungarne det var, som hade så kungliga
stallmästare. Till all lycka, ja till Nordens lycka, kunna , v i dock förträffligt komma öfverens om, att, om det var
någon af dem, så var det helt säkert skifte vis alla tre, hvilka stego så majes ta tiskt till häst; och på så sätt
förklaradt blir ju sägnen förträfflig att spegla sig uti; ty blott då kan fosterbrödralaget i Norden förblifva säkert
och varaktigt, . när Svenskar, Norrmän och Danskar känna sig genomträngde af en och samma känsla, nemligen
den, att alla tre stammarne blott genom hvarandras vänskapsfulla bistånd kunna i nordisk andelig mening "sätta
sig , på sina höga hästar."

På detta sätt hoppas jag, att, bättre än genom en lång beskrifning, hafva kunnat åskådliggöra för eder,'hvad jag
förstår med nationalitet. Jag har således ingenting emot, att man kallar Norden treenig, när det är tr e Tal di g



heten oförkränkt, och i andelig mening vill jag sjelf påstå,att vi hafve ett gemensamt fädernesland, alldenstund
Nordens anda Hr den gamla folkf adren i alla tre rikena v men borgerligt taladt har dock hvar stam sitt, och
hjertligt taladt hafve vi ett trefaldigt moderssköte, hvarest modersmålet och allt, hvad som i kärlek innerligast
förenar oss med våra närmaste fränder, måste full rättvisa vederfaras. Genom fosterbrödraiaget miste vi alltså
ingenting, som är värdt att §ga; men vinne deremot mycket, som vi aldrig med uteslutande egenkärlek och hätsk
afund, utan blott i vänlig gemensamhet ooh i ädel täflan, kunne komma i besittning af. Gemensamhetsandan är
den, hvilken måste besjäla oss, lika så mycket för att hvarje stam skall kunna rätt utveckla och begagna det, som
är den egendomligt, som för att våra afundsmän, när de, i andeligt eller timligt afseende, utmana Norden till
kamp, öfverallt må finna för sig ett krönt hufvud, som sitter fast i sadeln.

"Jag har således nu den äran att föreslå folkeligbetens skål i Nordens anda,"

Rådman II. P. Hansen erhöll derefter ordet och föreslog, under mycket bifall från åhörarnes sida, en skål för
Sveriges land. Magister Monrad, som efter honom uppträdde på talarestolen, proponerade en skål för det gamla
Norrige. Kandidat M. Nissen från Christiania/ hvilken besvarade d^nna skål, yttrade deri biand annat, att de
hätska insinuationer mot Danska folket, hviika stått att läsa i åtskilliga norrska tidningar, icke utgått och icke eller
delats af det norrska folket, samt uppmanade samtlige sina vid festen närvarande landsmän att bestyrka denna
hans ut-sago, hvilket de också ljudeligen och högtideligen gjorde. Han slutade sitt tal med den önskan, att inga
hätska insinuationer från någondera sidan hädanefter måtte störa den brödrakärlek, som ständigt borde herrska
mellan det danska och norrska folket..— Magister docens Tham från Up-sala erhöll derpå ordet och yttrade, att
det hade varit en strid mellan de skandinaviska rikena, en politisk strid, ofta på lif; och död. Den striden var nu
förbi. En annan före^ står, en täflingsstrid i intellektuell, i politisk, i all slags utveckling, en täilingsstrid, i
hvilken det mindre gäller hvem som är raskast, än hvem som kommer säkrast och bäst till målet. Till denna strid
har Danmark utmanat Sverige; till denna utmanar Sverige Danmark och Norrige, Detta måste blifva vår framtid,
så vida vi, i nordisk mening, hoppas någon sådan, och att hoppas på, att eftersträfva, att verka för en sådan,
derom vore ju numera alla Öfverens.

Efter honom yttrade sig Magister Sturzenbecjcer på följande sätt:"Norrske och Svenske studenter hafva
ankommit till Köpenhamn, för att besöka sina kamrater. ' De hafva här „blifvit mottagne med en gästfrihet, som
är en af våra skönaste öfverlemningar från det gamla Nordens dagar. Men de danske studenterne hafva icke länge
fått vara allena om sina vänner. Köpenhamns borgerskap har med en miss-undsamhet, lika ädel, som allmän,
hastat att formedelst denna fest i det gröna bevisa de anlända frändernasin själs innersta håg och sitt varma
deltagande i den skandinaviska rörejsen. Och detta, mina Herrar! är det stora med skandinavismen, att denna idé,
ehuru ännu blott få år gammal, redan vuxit till en sådan allmänlighet och omfattning. Det är icke mer en
studentfest, detta möte; det är en folkfest. Redan denna gång har det varit svårt att finna lokaler, nog stora för att
rymma de deltagande; om tio år skall det icke längre bli möjligt att förnya dessa fostbrödrakärlekens
folkvandringar; vi skulle icke finna nog vidsträckta fält, för att uppduka gästvänskapens bord. Men hvarhelst
numera en dansk, en norr sk och en svensk man mötas, der skola de med hvarannan dela sitt hjerta och sitt Jbröd.
Det är derför, vi redan nu, vi härvarande Norrmän och Svenskar, äro berättigade, att i hela det Norrska och
Svenska folkets namn hembära Köpenhamns borgare vår renaste och heligaste tacksamhet för denna dag, och jag
går säkert allas edra känslor till mötes, då jag dervid särskilt förbinder ett uttryck af vår vördnad och våra
sympathier för Köpenhamns Borgarrepresentation, denna utvalda legion, hvilken i de sista tiderna uti sitt
fäderneslands politiska angelägenheter ådagalagt så många störsinnade prof af frihetskärlek, ihärdighet och
politiskt mod. En jublande skål för Köpenhamn? Borgare och Borgar-representanter!"

Derefter vände sig prosten Afzelius från Enköping till de vid festmåltiden tillstädesvarande bönderne med
följande tal:

nMina Herrar! Nej, sålunda bör jag icke tilltala Eder. Jag erinrar mig från min hembygd: väl är Bonden från
urminnes tider Drott, eller Herre, i sitt hus, såframt hustrun icke är det (Bravo, Br.). Nå jag märker nu, att
sålunda lär äfven här i landet vara, och det är skönt, det är godt, att så Sr, ty det är kärleken, som gifver med sig,



och ofta är det nyttigt för bonden; att han lyder sitt Statsråd, qvinnan; det Sr ju hon, som gläder hans llf och
torkar svetten af hans panna. (Br. Br.). Således vill jag tilltala Eder, såsom Svenske män ännu kalla sig:
"Dannemän!" mina Bröder! Jag är icke Mmling i bondehydda. Vi "Svenskar, som stå här framför Eder, äro till
stor del af Nordisk bondestam! (Hör! hör!)Jag sag, under" färden till denna fest, torfhögar, som skola värma
någon bondehydda. Äfven jag uppväxte på en sådan ort, der vid torfvens glöd ä hyddans härd jag hörde Sagan i
vinterqvällen, om förfädrens mandomsrön, och huru Skandinavien fordom visat sin trohet mot Drott och
Fädernesland. Det kan väl hända, att den höge veklingen ur vällustens gyllene salar förnämt rycker på axlarne
vid or-det "Torr-rök-," (Hör, hör!)

"Men mången Skandias son, när han sin kosa ställer Tillbaka till sitt hem från marmorsalens därd Utaf
förtjusning tårar fäller. Vid oset utaf to rf ifrån sin barndoms härd."

Men, mina Bröder! i dessa sagor blandades ett förgift för inbördes kärleken i våra bjertan. Jag lärde, att det var
Svenskhet att hata och förakta Danskarne, och nästan tänkte jag mig en Dansk såsom fctt monstrum med svans
och klor. Men som yngling mötte mig första gängen i Stockholm en Dansk, en ung, bildad män; jag kände mig
snart dragen till honom, och sade vid mig'sjelf: Min Gud! det är ju en menniska! (Bravo! Bravo!) Hur hafva då
bröder så länge kunnat missförstå hvarandra, hata och färga dessa af Gud välsignade fält med hvarandrasblod?
(Hör! hör!) Jo, Furstarne, forntidens konungar, läto utså och underhålla detta brödrahat (ihålliga bifallsrop).
Hafva då således Konungarne syndat? (Ja; ja, ja!) oBröder! må vi dock glömma dem, som det gjort, och förlåta
dem; men ingalunda åt dem uppresa någr aminnesvårdar! (Br,, Br.)

För glädjen att vara sluten i denna krets, en" gäst vid denna betydelsefulla fest, tackar jag desse unge Skandinaver
från Upsala. De sände mig ett bref, med inbjudning att deltaga som deras följeslagare på denna ungdomens
vikingafärd. Stolt öfver detta förtroende, skall jag gömma detta lilla bref, ocli säga i mitt sinne: "Det är mitt
adelsdiplom!" (Br., Br.)

Så gungade snart tre snäckor med Svenske och Norr-ske unge män, lagerkrönte och lärare från Nordens trenne
Universiteter, i sanning en skön,t en dyrbar last, mot Selands herrliga strand. Och huru emottogos vi af
Köpenhamns invånare! Med sång och handslag, såsom älskade, länge efterlängtade Bröder: huru
blomsterströddes vår väg! Snart blef oss alla så underligt om hjertat, slutne med kärlek i familjekretsarne. Det var
ju vårt modersmål vi hörde talas. Välvilja log mot oss ur alias ögon. Äck! sådana voro ju min broders, sådana
min systers blickar!.... Huru är det? Har jag nu två fädernesland? (Hor! hör!) Nej! den, som har två fädernesland,
han har icke något. (Br.. Br.!) Si: den som har tre gudar, han har ingen, .men så-'

T:som en .tillfällighet stadfästat trenne grunder för Allfaders namn, må vi hädanefter kalla vårt fädernesland:
Danmark, Norrige och Sverige! J Seländske Dannemän, och medlemmar af det Skandinaviska förbundet, vi må
lämpa på vår förening skriftens ord: "Guds rike, (och hans äro alla riken,) är likt ett senapskorn, det minst är äf
alla frön, men växer upp till'ett stort träd, der himmelens foglar hafva sina nästen under." Så var i begynnelsen
den Skandinaviska föreningen ett ringa frö, en tanke, född i en dansk mans hjerta; nu är det redan stort vordet, ett
träd, som slår kring Nordens trenne Folk sina grenar. Välsigne det Himmelen! Skydde det Gud! Må det blifva ett
skggrikt näste för Nordens näktergalar! men aldrig för örnarne! (ihållande bifall) Och nu, J Seländske män! Må
det vara frid och kärlek mellan ossl Och se vi en broder, som sörjer och lider, må vi skynda att bort-kyssa hans
tårar! Och, J bönder! när J hädanefter om Sabbatsmorgonen gån med psalmboken under armen, fadren med sin
son, modren med sin dotter, upp till Herrans tempel att bedja: bedjen ock för edra bröder på andra stranden!
bedjen för det Skandinaviska förbundet', ty ingen välsignelse, ingen varaktighet, utan från Gud, kärlekens källa.

Sist ett ord tiil eder, J unge bröder, Skandinaviska föreningens hopp! Nog hafva vi spisat: svårligen hafva vi ock
druckit "tillsammans. Så gjorde ock våra förfäder, till dess de lågo under bänkarna, och blefvo till rof för sina
fiender. Må någonting blifva handling vid detta stora sällsamma möte, Jag föreslår: Låtom oss på hvar sin strand
befordra spridandet af Brödrafolkens litteratur, att våra snillen må få ett större fädernesland! J, mina unga
följeslagare! Viljen J lofva, att, när J blifven lärare i vår hembygd, J viljen uppmuntra Svenskarne till läsning af
goda, danska arbeten på deras original-språk och förhindra all öf-versättning, såsom hinderiig för vårt ändamål



och beröfvan-de snillet sin lön? (Ja, Ja!) Innu ett önskade jag från dessa oförgätliga dagar: ett yttre tecken, spm,
ehvarvi möttes i lifvet, lät oss igenkänna en följeslagare på den Skandinaviska färden! (ja, väl!)

Och nu »till slut, på den Skandinaviska ungdomens vägnar: hafven tack! trofast, innerlig tack, J Bönder och
Dannemän från Seland och Schlesvig för Eder välvilja och karlek! Välsignelse öfver Eder! Heil Danmarkl Hell
Skandinavien, det gemensamma fäderneslandet!!"

Efter denne talare erhöll Herr kapten Tscherning ordet och yttrade följande:

"Då man' åt mig uppdrog, ätt, å det Skandinaviska sällskapets vägnar, föreslå en skål för Skandinavien,
gjordeman det icke i det hopp, att skålen skulle blifva invigd med snillrika ord, utan man önskade endast, att min
starka stämma skulle försöka att göra allom och en livar veterligt, huru toasten borde förstås, och att vid dess
drickande till— vägabnnga samklang. Att dess höga betydelse redan slagit djupa rötter i hvarje mans bröst,
derom var man på förhand försäkrad. Det Skandinaviska sällskapet påkallar icke skålen för någon viss form ; att
utfinna denna Öfver-lemnar det på förhand åt deras snille, hvilka de tre nordiska rikenas styrelse blifvit gifven i
liandom*, men det uppmanar eder, mina Herrar, att medföra en tro, på hvilken man med tillit kan bygga, och ett
sådant hopp, som aldrig bedrager. Tron är omedelbar, den är känslornas öfverty-gelse; hoppet är alla våra bästa
aningars grundval. Med tro, säger det gamla ordspråket, kan man försätta berg; jag vågar påstå, att man med tron
kan uträtta långt mera, ty tron frammanar oskrymtad martyrdom, den största af alla menskliga idrotter; och
hoppet framlockar lifsgriistor tillochmed på branten af undergången. Derföre, mina Herrar: Tro på hopp om
Skandinavien i En skål för "trons och hoppets Skandinavien!" i

Sedan dannemannen Laurids Skau, på fleres begäran, hade, på sitt djerfva och rättframma sätt, bragt de
främmande en helsning från Danmarks och isynnerhet Schleswigs bönder och vid sitt nedstigande blifvit heisad
med ett hurrarop,, besteg pastor Grundtvig ännu en gäng tribunen och improviserade följande tal:

*Mina Herrar! Efter allt, hvad J i dag hafven hört, kan jag nog inse, att J, tills vidare, finnen hvarje ord öf-
verflödigt! Jag vill dock hos eder anhålla, att J, om möjligt är, ännu skänken mig ett Ögonblicks uppmärksamhet,
då det är den första och måhända äfven den sista gången, som jag talar inför en sådan ungdomskrets från hela
Norden, och då det för mig är ett behof, ja en samvetssak, att varna eder för det beklagansvärda öfvermod, som i
våra dagar öfverallt förleder ungdomen, liksom om det vore dess kall, att, både i andans rikeo och i det borgerliga
samfundet, råda, styra och leda så/ att ålderdomen, när den ej vill lyda och följa med, betraktas såsom om den
icke dugde till något annat, än att dö och begrafvas.

Det Ur imedlertid icke med några bittra känslor, utan med känslor af glädje och hopp, som jag uttalar denna
varning i en ungdomskrets,.som gerna lyssnar till ord, så väl af de äldste som af de yngste, blott de framställas i
Nordens anda, hvilken vi alla hylle till den grad, att, om den äfven föraktades och förskötes "af de gamle, skulle
dock ungdomen trösta sig med,att, om den .invigde sig åt denna, andas tjenst, vore framtiden dess. Här ar således
endast fråga om, att J icke, hvarken af ömtålighet, smicker eller af de skröpligheter, som äro ålderdomens vanlige
följeslagare, låten eder förleda att misskänn a den människonaturens-, ordning, enligt hvilken folklifvet endast
och allenast kan bära frukt då, mir ålderdomens rika erfarenhet och lugna besinning i folkandan mötas med
ungdomens mod och kraft; så att de gamle och de unge i sjelfva verket lika litet kunna undvara hvarandra.

Hvarest nu menniskonaturen kungör sina lagar, der, det måste jag sjelf. medgifva, der behöfvas hvarken några
grekiska eller nordiska, rayther till stadfästelse; men då Nordens mythologi från ungdomen alltid har varit, hvad
jag kallar min Sleipner, och hvad andra kalla min käpphäst, så insen J lätteligen, att jag icke kan tala inför
Nordens ungdom, utan att införa en nordisk myth, visste jag ock, det man skulle påstå, att jag droge den in vid
håret. Man sä-ge derföre hvad man vill, och så gör äfven jag, när jäg nu här öppet yttrar, att, om än alla
Tysklands philosopher lutade sina hufvuden tillhopa, hvilket väl dock torde kunna antagas såsom varande en
omöjlighet, så skulle de dock aldrig vara i stånd att uttänka en lyckligare bild af det fria OGh offentliga ordet, än
den, som Nordens,anda har nedlagt i Gjaltarhörnet, som hördes öfver hundrade mil vidt omkring och väckte alla
Odins slumrande kämpar; icke heller skulle do mera kort och sinnrikt kunna uttrycka den sanningen, att det fria
och offentliga ordet blott då blifver fruktbringande, nationelt ocli fullt tydligt, när den minnesrika ålderdomen



och förhoppningsfulla ungdomen äro lika goda om det, än mythen gör det, när den säger, att den gamle Mimer
och den unge Heimdal I hafva lika mycken del i Gjallarhornet. Hvilket ord skulle då blifva hellre hördt i denna
krets, hvilken i sjelfva verket redan, liksom .det, sträcker sig öfver haf och land, mer än hundrade mil, så, att de
unges och gamles ord endast behöfva att ande--ligen sammansmälta för att väcka Nordens slumrande kämpar? I
en sådan krets, hvarest allt, som vi längte efter, redan begynner att ske, är det en lust att spå; ty der gamle och
unge redan begynna att lyssna till gemensamhetsandan hos hvarandra, der är det iätt att förutsäga, att Gjaliarhor-
net, den nordiska andans jättelur, snart åter skall erhålla sitt gamla ljud och göra sin verkan. Ja der, hvarest
ungdomen glöder vid tankan på de gamla minnena, der måste, om icke förr, så dock när denna ungdom åldras,
ålderdomen eldas af ungdomens förhoppningar, och då vakna alla andans kämpar; då skall det fria och offentliga
ordet uttrycka och folkens handlingar åskådliggöra allt, hvad Nor-dens adla, förenade tefter kunna uträtta. Deras
namn lir Storverk, och derföre vilje vi, under så lyckliga förehud, tömma Brageba'gareu för ett vänligt
kamratskap mellan de unge, ett kamratskap, sådant Som Mimers och Heim-dalis!"

Under måltiden hlef bland gasterne utdelad följande, af en ung studerande författad sång:

Nys svang sig en Fugl hid fra Mælarens Rand,

At flyve saa vide om Jorden-,

Den hviled sin Vinge ved Öresunds Strand,

Og sang: end er mörkt det i Norden.

Hav Tak, liden Fugl, för din varslende Sang!

Slet ikke den iöi, skjönt den sörgelig klang*,

Ja, end ruger Nat over Norden.

Ja, mörk er vel Natten, og Veien er lang,

Dog Kæmpernes Sönner ej grue-,

Hel tröstig vi styre mod Maalet vor Gang,

Mod Stjernen, bag Mulmet vi skue;

Og Sværdet vi svinge mod Stenene graae,

Saa frem mylre Gnister; ihvor vi end gaae,

De lyse som brændende Lue.

Det Sværd, som vi svinge, er gammelt i Nord,

Det Aandens höitlovede Værge;

Thi det er det frie, det vingede Ord,

Som bane kan Vei over Bjerge.

Ei Ælde det ændser, ei Tidernes Tand,

Men evig det funkler, som luende Brand,

For det synke Jætter med Dverge.

Saa lyd da, du frie, du vingede Ord!

Brus vældig i Sang og i Tale I t

Til Maalet fræmlyse du Ætten i Nord,

Trods Bjerge og Bölgér saa svale!



Til Seiren du före, hvem Kampen ej flyer!

At snart det maa lyde: nu Dagen opgryer

I Nord over Bjerge og Dale.

Neodanos.

Härmed var nu måltiden slutad, och man bröt upp från tältet, för att vid Eremitaget njuta af den härliga ut-' sigten
innan man begaf sig till badinrättningen vid Klampenborg, dit sällskapet af dess förståndare,» D;r Hjälte! in,
blifvit inbjudet att öfver vara den första i inrättningens stora musiksal uppförda konserten. De fleste af
studenterna af-hWsclieräde dit under sång, och det träffade sig så särdeles kuriöst, att just som da* uppstämde
"Kung Carl den tinge Hjelte", passerade prinsen af Hessen förbi, — den presumtive thronarfvingen, som var gift
med den ryska stor-furstiiman! — Han hade begifvit sig ut helt inkognito med blott dn kammarherre under
armen, men man får medge, att han hade otur.

HäYstädes dröjde man tills pS aftonen och roade sig med musik och sång. Bland andra qväden, som vid detta
tillfälle afsjöngos, var 'äfven nedanstående, af Grundtvig författade, hvilket redan dagen förut vid festen i
ridhuset blifvit utdeladt i

Som Haabet er de Unges Lyst, De Gamles Skat er Minde, Et Gladhjem dog er' kun det Bryst* Hvor skjönt de
sammenrmde; Med Ynde saa de sammenrandt Era Arildstid i Norden, Det Kflempeglæden viste grandt Ved
Gjallerhörn ets Torden l

Det Gjallerhörn var Mimers Skat* Med Graahaars-Krands om finde, Som vaaged baade Dag og Nat, Og droges
Alt til Minde; Men Hornet var dog Heimdals Tröst Hvor på sit höie Stade, Med Ungdoms-Ha abet i sit Bryst,
Han vakte Kæmper glade!

Saa skal i Norden nu paany De gamle Dages Minde Med Fremtids-Haabet höit i Sky Til Glæde sammenrinde. ,
Vort Nordens Kæmpevækker-Sang Gjenfödes da paa Tunge, Og det er Gjallerhörnets Klang For Gamle og for
Unge!

Af Mindet födt med draahaars-Krands Fra Mimersbrönd i Dale,

Paa Haabets höie Hest i Dands ,

Til Himmelbjergets Svale,

Sig svinger Nordens Bjarkemaal

Med Klang af Hjertets Fylde:

"De Gamles och de Unges Ska al,

Som Kæmpeaanden hylde!" ... Från Klampenborg begaf sig en del af sällskapet till Bellevue, för att derifrån med
ångfartygen afgå till Köpenhamn. Större delen gjorde dock först en utilygt till Charlottenlund och sedan hem, dit
de fleste först sent på natten återkommo från den lika betydelsefulla som vackra folkfesten.

iPJeirde. dagen... .

Theaterx.

Några allmänna festiviteter gåfvos icke Thorsdagen den 26 Juni, men på aftonen denna dag besöktes den
kungliga theatern, hvilken af direktionen välvilligt blifvit de danska studenterna och deras gäster upplåten, utan
den ringaste afgift, äfvensom skådespelare- och ballett-personalen samt medlemmarne af det kungliga kapellet
med största beredvillighet erbjudit sig att medverka till främlingarnes underhållning och nöje. Föreställningen
öppnades med ouverturen till nL u 1 u," hvarefter Fru Heiberg bad de främmande gästerna vara välkomna i
följande af O ehlense hläger författade

Prolog:



(Iduna träder fram. Hennes hjelm är blomsterbeki?ansad*, i den högra handen bär hon ett litet spjut, i denven-stra
guldkärlet med odödlighetens äpplen.. Hennes bröst är omgifvet af ett stålpansar*, en harpa hänger vid hennes
sida. Klädningen faller i djupa veck ned från medjan till hennes fötter.)

Velkommen! Velkommen, du Ynglingeflok Du kjender mig nok;, Thi skulde Du Ydun fra Valhal ej kjende?
Livsæblerne tidlig Dig raktes af hende, Ved Kilden fra Bjerget, hvor Kundskab udilod, Hvor Mimer först
Lærlingen velkommen böd.

Velkommen, velkommen i Dannemarks Land, Paa sjölundske Strand! Et Gudehus bygte man Ydun til Ære*,
Men længe hun savn ed dog Frænderne kjære, Og Dansken dem savned, de herlige Brödre, Kun een Faders Börn
af förskjellige Mö/3re.

Velkommen Du Fjeldets, Du Dalenes Sön! : O Dagen er skjön! Ei flokkevis saaledes mödtes de Gamle. Her
Venskab og Videnskab, Konst Eder samle-,För kaldte kun sammen forbittredö Thor Det kæmpende Nord; , Nu
vinker Jer Ydun og Freia til Lunden, Og Thor er forsonet, skjönt ikke forsvunden.

Naturen sig glæder og smykker som Brud I fagreste Skrud.

Og Konsten sig glæder! Hvad kunde jeg byde Til Munterheds .Fest; .hvad kan muntrere fryde! End Blomsten af
Holberg? Den Digter, som först I Dannelsestiden har lædsket Jer törst!

Du kjender ham, Sverrig! Som Barn alt du neppe Var ukjendt med Corfitz og Troels og Jeppe; Mens Danmark i
Tusmörket föl te sit Savn, I Sverig alt straalede, Holberg! Dit Navn.

Og Norge! Du kjender ham, Norge Du smiler, Mens Yngiingeskaren til Danmark heniler; Ja, Norge, Du kjender
ham, stor er Din Lön, Vær stolt af Din Sön!

Han hilser Jer venligt. Og jeg fra Yalhalle, x Forenede Brödrefolk! hilser Jer Alle.

Jer S p r o g e t og Blodet tilsammen har bragt — Alfader velsigne den hellige Pagt!

Derpå gafs "Barselstuen" af Holberg, och till slut "Toreadoren." Fru Heiberg emottogs vid inträdet med
stormande bifallsyttringar, som förnyades efter prologens slut. Samma uppmärksamhet bevisades alla scenens
utmärktaste konstnärer och konstnärinnor, och i balletten H:r Bournonville och fru Nielsen. Flere gånger under
spelet skördade de spelande mycket bifall, och till slut ljöd ett jublande, 9 gånger upprepadt "hurrah för den
danska scenen!" Det torde, såsom ett ovanligt vackert drag, förtjena att omnämnas, det konditorernaHfl:rr
Cloetta och Mini, som förpakta theaterns buffet, förplägade hela det stora sällskapet, utan att vilja emottaga den
ringaste ersättning.

Femte dagen*

Festen i Tivoli.

Fredagen den 27 Juni gjorde en del Svenska och Norrska studenter ett besök i lloschild, dit de blifvit in-bjudne af
några Roschildare, som studerade vid Köpenhamnsuniversitet. Dessas föräldrar emottogo do främmande gästerna
med icke- mindre glädje, än de alla samtlige blifvit emottagna i hufvudstaden. Sedan man besett domkyrkans
märkvärdigheter och kathedralskolan, beundrat den sköna utsigten från Ilehsen bostället, samt pröfvat den härliga
Mag-lekäiiaus vatten, företogs en förmiddagstur till Lethraborg, för att också lära känna denna interessanta
klassiska ruin. Vid återkomsten till Hoschild intogs i hast en af besagde familjer arrangerad middagsmåltid, som
lifvades af en allmän munterhet och sång. A ömse sidor föreslogos och druckos en mängd' skålar. Allaredan kl. 5
på eftermiddagen måste gasterne vända tillbaka till hufvudstaden, men beledsagades af Roschildboarnes hjertliga
farväl, och efterlemnade hos alla dem, som gjort deras bekantskap, ett kärt minne af denna glada dag,

Fredags eftermiddagen var bestämd för en utflygt till det kungliga lustslottet Fredriksberg och Söndermar-ken,
och kl. 6 såg man äfven vagnar och fotgängare ila ditut. I den s.k. runddelen församlade man sig till en
procession, med de tvenne svenska sångföreningarne i spetsen, och tågade förbi slottet till Fasangården för att
bringa Oeh-lenschiäger en helsning. Dä den vidtfrejdade skalden, af-hemtad af en deputation studenter, kommit



in i den ungdomliga kretsen, afsjöng sångföreningen från Upsala följande, af Malmström författade, sång:

Oss Saga har berättat: 1 Söder är en ö, Der Sången har sitt bo på fagra stränder: Den andas der i vinden, som
susar öfver sjö, Don ler i hvarje stjerua, som sig tänder; Den vakar der så träget bland Minnets- skatter än, Och
tyder Fädrens visdom ännu för frie män: —- — Dit bort, dit bort vi ila öfver vågen.

Men främst i Skaldekrctsen en åldrig kämpe slår Med himmelsk kraft sin harpas gyllne strängar; Han manar
våren fram i Nord med sina sångers vår, Då börja blomstren gro på gröna ängar, Då tystnar menskors klagan, då
tiger stormens hot, Och Sundets bölja lägger sig stilla vid hans fot 'Att lyssna få till Siaren i Norden. -

Hans Sång och Saga lyfta alltjemt från kust till kust På starka vingar fordomtids bedrifter, Och yngre slägter
skåda, med undran och med lust, Hur Fädren vandra fram ur sina grifter,Hur Forntid sina armar mot Framtid
sträcker ut, Tills bröst vid bröst de hvila försonade till slut, Af Sångens makt och Minnenas besvurna.

1 Ditt verk det var, o Skaldekung! Med snillets tillförsigt Vidtfrejdad har Du gjort Norræna tunga. Si! hela
verlden lyssnar med häpnad på din dikt-, Men hvem förstår också som Du att sjunga? Skön Wålborg evigt lefver,
Kung Helge aldrig dör: Åt evigheten viges allt hvad Siaren berör Med diktens eld, med flamman af sin anda.

Så sutto vi der hemma och hörde länge på Hur njelteharpan ljöd från Selands lundar. Men blodet börjar sjuda,
och hjertat börjar slå För tid, som flytt, och för den tid, som stundar. Dit bort till diktens öar, der Oehlenschläger
bor, Dit skynda vi—enhvar af oss, som på en framtid tror,— Dit bort, dit bort vi ila Öfver vågen.

. Och färden bl ef ett underbart, ett ljufligt äfventyr, Som Nordens trogna folk ej brådt skall glömma.j Derom
skall hemma talas när arla dagen gryr, Derom skall särht månget hjerta drömma. Ja, länge skall man tänka der på
den midsommarsqväll, Då Sveas söner helsado den Danske Skaldens tjeil Med hvad de bäst af sång och kärlek
ägde.

^ En helsning vi Dig bringe från våra fäders land,

Ber vårvind nu i dunkla skogar susar, "

Tag eld uti Ditt sinne, tag harpan i Din hand

Och sjung den, sång, hvarmed dit Nord du tjusar:

Om hopp, som aldrig sviker,^om tro evinnerlig,

Om Forn- och Framtid! — Patriark! vi slappe icke Dig

FÖrrV Fädrens ätt Du har i oss välsignat!

Magister docens Pettersson från Upsala utbragte derpå i få men hjertliga och vackra ord ett "lefve
skaldekonungen", hvilket flerfaidigu gånger jublande upprepades. Oehlenschläger tackade rörd, Plan tillstod, att
denna hyllning af brödrafolkens ungdom, hvilken redan förut i dess e-get hem flere gånger belsat honom, var lju.f
för hans hjerta; han sade sig nu vara gammal och troddo sig näppeligen hafva många år q v ar att iefva; men den
tanken gladde honom, att när han en gäng slutat sina dagar, sä skulle de ooh deras barn komma och visa
hvarandra hans graf och souligen vörda hans minne. — Under det att flere af gasterne presenterades för
Oehlenschläger, som samtalade med dem,afsjöngo de tyenne sångföreningarne vexelvis sina skönaste sånger.
Ändteiigen, då det började att skymma, bröt man efter ett trefaldigt hurrah upp och tågade, så fört som den ta'tt
omgif vande menniskomassan det tillät, upp genom slottet och SÖndermarken till "Bakkehuset", der Grundtvig
bor, hvilken gasterne äfven ville egna en hyllningsgärd. Äfven han afhemtades åf en deputation, helsades med en
sång och hurrarop, och höll derefter ett vackert tal om sitt stora och sköna hopp om en äkta nordisk högskola,om
o vars fullbordan han nu icke längre kunde tvifla. — Från Bakkehuset strömmade man tillbaka till staden, der en
"sexa" väntade gästerna i Tivoli.

Redan före de svenska och norrska studenternes ankomst till Köpenhamn hade de blifvit inbjudne till Tivoli af
dess ägare, genom följande vackra proklamation, som står att läsa uti den i Köpenhamn utkommande "Tivoli-
Avisen" för den 16 sistl. Juni:



"Svensken kommer!" Så lyder det gamla stridsrop, som i fordna tider satte sinnena i rörelse. Harm, hat och
förbittring voro de känslor, med hviika det då emot-togs, och med hviika det, som en löpeld, vandrade från man
till man.

Också nu ljuder det ibland oss: "Svensken kommer!" Men med hvilken helt annan betoning uttalas ej nu denna
lösen; med hviika helt andra känslor emottages ej nu detta budskap! Icke i pansar och stål, icke med gnistrande
blickar och sammanknutna händer afbide vi nu Svenskarnes ankomst. Festligt smyckade stå Danas söner på den
leende stranden, för att bjuda de väntade ett hjertligt välkommen. Ögat blixtrar väl äfven-nu; men det är icke af
harm öfver forntidens bittra minnen: det strålar af fröjd öfver framtidens rika löften. Handen är, liksom förut,
utsträckt, men icke till angrepp, utan, som vår famn, till ett gästvänligt emottagande. Och så skulle det ju äfven
en gång blifva. Hvad som är stridande emot naturens ordning, måste förgås i tidens ström; hatet och vreden
försonas i ett dop af kärleken.

"Svensken kommer!" ljuder det alltså, och svaret blir, nu som förut: "Ja, låt honom komma!" Huru förunderligt,
att samma ord kunna erhålla en så helt olika betydelse. Dessa ord, som fordom inneslöto allt, hvad na-tionaihatet
kunde lägga i dem; som tolkade allt, hvad förbittringen ruf var Öfver; som ljödo likt stridslurens klang öfver det
blodiga slagtfältet — huru blidt och vänligt klinga de ej nu, som flöjtens och skallmejans toner i de
friska,vårsmyckadc dalarne,... "Ja, låt honom komma!" Låt dem komma våra bröder från den Skandinaviska
halfön! Våra dörrar, liksom våra hjertan, stå dem öppna. Blicken dröjer blott vid Nutiden och Framtiden, der
andarne mötas, under det att forntidens ben multna i 'grafhögarne.

Öfverailt träffas anstalter till de väntade gasternes emottagande. Hvad hufvudstaden har inom sina murar af skönt
och märkvärdigt, af konst och poesi, skall öppnas för de kommandes blickar. Men äfven utom dessa murar, ute i
den danska naturen, i de susande bokskogarne, skola de vandra vid vår sida. Hvarföre då gå förbi det vänligt
inbjudande Tivoli? Nej, äfven här skola de träda in, skola de församlas ännu en gång, innan afskedstimman
ljuder. Eller skulle de måhända frukta de blodiga minnen, som äro fastade vid detta ställe? livad hafva Folkens
möten att göra med äregiriga Konungars gäckade förhoppningar? Öfveidet förflutna hafva dödsklockorna långt
för detta tonat*, århundraden betäcka med sitt stoft hatets höglagde demoner.

Här är alltså intet, som talar till oss med minnets sorgliga röster;, men så mycket mera, som lifvar de redan väckta
förhoppningarne. Här har glädjen uppslagit sin boning, och hvar glädjen herrskar, der får hoppet vingar. Trä^-den
derföre hit in, gent Öfver de vallar och grafvar, som satte en gräns för Carl Gustafs herrsklystnad! J behöi-ven
icke, som han, utkasta några planer för att bestiga de-samme. J hafven ju redan eröfrat staden, som ligger
innanför dem. J förstoden Er sak bättre: J anföllen icke Danmarks lejon; J förstoden att vinna dess hjertan, och
blott för sådana eröfrare öppnar Konungastaden sina portar. Glädjen er derföre öfver er seger och blanden edra
röster med de öfvervunnes; ty, huru det än går, skole vi ändock alla dela bytet."

I Tivoli hade man för de nordiske gästvännerne arrangerat en fest, som, då inbjudarne (egarne af Tivoli) och
isynnerhet Herr agent Carstensen gjort allt sitt till för dess förskönande, öfverträffade allt, hvad man, äfven med
den djerf-vaste fantasi kiinnat vänta sig. Det vore fåfängt att söka gifva ett åskådligt begrepp om denna lysande
fest, som förekom deltagarne i densamma lik en österländsk saga, ett blad ur "Tusen och en Natt." Hela Tivoli
var ett 'ljushaf; dess otaliga större och mindre byggnader, theatrar, konsertsalar, restaurationer, rutschhanor &c.
&e. voro behängda med milliontals kulörta lampor, som spridde ett magiskt-sken öfver den talrika folkmassan.
Förutan de nordiska gästerna, som hade fri entrée — 1000 billetter hade utan vederlag: blifvit tillställde
Studentkommittéen, för att bland dem utdelas— befunno sig här emellan 8 och 10,000 menniskor,ja, enligt andra
uppgifter, ända till inemot 20,000. Sexan ägde rum i arenan, den största lokalen på stället och-som för tillfället
blifvit på det smakfullaste inredd. I midten af densamma hefann sig ett ofantligt stort kar, försedt med följande,
till glädje uppmuntrande inskription: "Edite, öibite cottegialesl Post multa s æ cut a pocula nullaf samt längre ned:
"Hjelpen eder sjeJfvel Detta Jcar oragafs äf fiere, såsom tomtegubbar, fauner och amoriner kostymerade gany
meder, hvilka vid gästernas första inträde sutto så stilla i väl. arrangerade grupper, att de allmänt ansågos för
vaxfigurer, tills de började röra på sig och ur jättefa-staget upptappa den fradgande drufvosaften och andra olika



slags dryckesvaror, hvilket allt sedan distrihuerades från de rundt omkring karet anbragta borden, å hvilka en
elegant sexa var uppdukad. Dekorationerna bestodo af fanor, flaggor,4 blomsterkransar, festoner och guirlander.
Musiktribunen, från hvilken de tre nationaiflaggorna vajade, var smyckad med en dansk inskrift af samma
tendens, som alla de öf-riga. Utrymmet var, i synnerhet så länge alla ville fram till borden, något väl knappt; men
den gamla sentensen, att hvar det är hjertrum, der är äfven husrum, gäller förnämligast vid studentgillen, så att de
små, genom den trängre lokalen uppkomna, obeqvämligheternä på intet sätt störde glädje eller tremaden.

Magister Sundberg från Upsala proponerade en skål för konungen af Danmark, såsom statens representant och
tackade honom för den gästvänlighet, han visat fränilingarne. Denna skål dracks med acklamation. ' Kapian
Helveg uttalade de Danskes erkänsla i samma hänseende, förklarande det vara deras skyldighet, att, vid ett
tillfälle som detta, visa sin tacksamhet för den verkliga välvilja, med hvilken auktoriteterna gått folkets
Önskningar till mötes och uppstämde, jemte önskan att dét alltid måtte förbitfva så, ett hurrah för Konung
Christian Vill. Derefter föreslogs af samma talare en skål för Konung Oscar, och dess älskvärda familj.
Sedermera dracks en gemensam skål för Konungarne Christian och Oscar, såsom vetenskapernas upphöjde:
beskyddare, hvilken skål, i likhet med de föregående, framkallade Ulliga bifallsrop. Kandidat H. TJ a g o antydde
den nära förbindelsen mellan framgången af den skandinaviska idéen och de nordiska folkens inre utveckling.
Han ansåg åeb vara Norriges uppgift att genomföra friheten i alla förhållanden; Sveriges att utveckla
jemnlikheten och Danmarks att värna och befästa nationaliteten. När dessa föremål blifvit ernåd* de, ansåg han
det stora målet, Nordens enhet, icke vara synnerligen aflägset. Kandidat Gu do erinrade om nyttan af en fri och
Ullig kommunikation mellan de nordiska uni-versiteterna, äfven utom de mera sällan inträffande personliga
sammankomsterna, och föreslog såsom hyllningsgärd en skål för de tvenne nordiske konungarne såsom
fredälskande furstar och vetenskapernas beskyddare.- Magister docens Carlgren från Upsala aflade det löfte att
ständigt arbeta i den skandinaviska idéens tjenst. Kandidat Thomé från Lund proponerade, i ett på varm känsla
och vackra liknelser rikt föredrag, en skål för Skandinavien. Magister A. Ande rss o n från Lund tolkade med
humor och värma Lundensernes iacksamhetskänslor för det dem bevisade gästvänliga bemötandet, och Kandidat
Carl Muller från Christiania tackade Köpenhamns borgare för den gästvänlighet, med hvilken de i skötet af sina
familjer upptagit de främmande ynglingarne. Kandidat G. Krogh från Christiania yttrade:

"Danske Studenter! På den norrska studentkommi-téens vägnar och i de resandes namn vare det mig tillåtet att
till eder framföra våra hjertliga tacksägelser för denna gång. Vi täcke eder för eder vänliga gästfrihet: men icke
allenast och mest för den, ty mellan studenter herrskar ju frimureri och broderskap, utan mest önske vi att tacka
eder för det äkta broderliga sinnelag, det äkta nordiska tänkesätt, som vi hafve lärt känna hos eder och som
uppfyller oss med goda förhoppningar för framtiden. Afskedsstunden närmar sig med stora steg. Den faller sig
icke tung, ty vi rese hem med den glädjande öfvertygelse, att en sann nordisk anda besjälar eder, men den är
dock full af vemod, ty huru skulle vi utan känslor af ett sådant kunna lemna det sköna, kära Danmark? Dock, vi
skiljas ju ej för städse, bröder! Vi er-känne, att J ären medlare mellan Söderns och Nordens kultur; men vi vete
äfven, att J ären Nordens förkämpar. Vi önske eder derföre af varmaste hjerta mod, kraft och ihärdighet i kampen
och försäkre eder om ett trofast deltagande, sådant J Ijafven räit att fordra af nordiska bröder. Emot-tagen nu vår
afskedshelsning! Lefven väl! Gud välsigne eder!"

Studenten Ei 1 e r t Sundt från Christiania helsade, å sina landsmäns vägnar, de Danske och Svenske bröderne
välkomne till Norrige i följande ordalag, sådana som de befinnas refererade i den i Christiania utkommande
tidningen "Den Con stitutionelle:"

"Efter en återblick på de sköna dagar, som Norrmännen i de upsaliensiska -vännernas sällskap upplefvat i do
Lundensiska och Danska medstuderandes krets, såsom icke blott studenternes, utan hela städers och provinsers
glada och firade gäster, framställde talaren såsom hela den nordiska studentfestens alp ha och omega: 1) den
visshet, som hvarje deltagare i densamma kunde medföra till sitt hem,nemligen vissheten om sanningen af hans
tidigare aningar och betraktelser, att de trenne nordiska folken redan i verkligheten, i motsats till'verldens öfriga
folkstammar, bilda en enhet; och 2} det trygga hopp, att alla goda och redliga bemödanden att bana väg för den
anda, som genom dem kommer att framträda i mensklighetens historia, icke skola göras förgäfves. En hvar



bortdragande gäst måste för sig sjelf tillstå, att han i kretsen af sitt värdfolk bott, icke såsom en främling, utan
såsom en njira frände och slagting.

Det kunde icke vara Norrmännens mening, att, likasom efter ett rätt och slätt gästabud, inbjuda till återbesök. Den
goda, gamla, nordiska regeln, att fränder alltid äro välkomne i fränders boningar, förutsattes såsom antagen af
alla. Någon formlig inbjudning ansågs fördenskull vid detta tillfälle vara alldeles Öfverflödig, då alla de, som
hade varit vittne till, huru skönt och högt brödrakänslan vid detta festliga möte upplågat, och som således äfven
måtte hafva bemärkt densamma i Norrmännens hjertan, säkerligen skulle bidraga till att gifva denna Nordens
altarlåga ny näring. Detta inträffade då, när äfven Norrige en gäng utsågs till samlingsplats för ett nordiskt
ungdomsmöte, sådant som det närvarande. Derigenom skulle fullständigt inpreglas ett betydelsefullt historiskt
tecken, hvilket aldrig kunde utplånas.

Talaren trodde sig också känna, att ganska många, både på slätterna i söder och på kullarne i öster, hade lust att
en gång skåda det land, som till skydd mot Nordsjöns stormande vågor fått de blånande fjällen; lust att inandas
de friska flägtar, som från Dovres snöfjell genomströmma dalarne. Han visste, att ganska många önskade att se
sig om i frihetens hem och höra, huru fritt tungan, det nynor-diska holmgångs-svärdet, der kunde röra sig; han
tilltrodde dem, också hafva mod nog att taga i ögonsigte den enkelhet, den enfald, under hviika frihetens lif
derstädes hade gestaltat sig; han antog hos dem urskiljning nog, att under den grofva drägten skönja det inre
värdet; han hoppades, att den norrska rättframheten och gästfriheten voro kände så vida omkring, att man icke
skulle tro sig äfventyra för mycket genom att begifva sig in mellan folket deruppe; i alla hänseenden förmodade
han, att man ville tilltro de nu bortdragande Norrmännen liflighet nog att gifva deras hemmavarande landsmän
en icke alltför fattig bild af de prof på aktning och välvilja för det -norrska namnet, hviika de nu i Sverige och
Danmark hade fått röna; han dristade äfven ätt tro, att man icke efter den flock af norrska studenter, som nu var
med i kretsen, skulle hafva gjort sig en alltför ofördelaktig föreställning om resten, som vari Christiania. Skul-la
det imedlertid ännu gifvas en eller annan, söm vore villrådig eller tvehogsen att företaga den långa färden,
såjönskadehan, att denna måtte omstämmas och bevekas af det "Välkommen till N or r i g e!" som nu skulle
ljuda från alla Norrmäns läppar och som måhända skulle ljuda för hans öron såsom en otvifvelaktig röst ur
Norriges innersta,hjerta.

Slutligen bad talaren alla danske ipän om att icke~ misskänna Norrmännens känslor,* när dessa manade honom,
att, såsom alltid kärkomna gäster i det gamla Norrige, sär-skildt nämna bröderna från öarne ute i Vesterhafvel.
Normannen betraktade dem med stolthet och hopp såsom sina närmaste skandinaviska fränder. Väl hade det
förundrat talaren, att icke från dem hafva hört ett enda ord viddetta nordiska möte; men han var dock förvissad
om, att icke någon så tjock 'skorpa hade lagt sig. öfver det från fordna tider så varmt kännande hjertat, att de ju
skulle förnimma och glädja sig öfver att förnimma blodets röst.

Derefter uppmanade talaren de tillstädesvarade Normannen, att med honom tillropa do danske, svenske och is-
länske studenterne ett gladt och tillitsfullt "Välkommen till Norrige!", hvilken uppmaning de äfven med jublande
och hög röst efterkommo. —

Tal och sånger om vexlade med hvarandra hela tiden och afbrqtos blott en kortstund för åskådandet af ett utmärkt
vackert fyrverkeri, som afbrändes kl. 11, hvarefter de åter fortforo till efter midnatten, då'afskedssexan upplöstes.
Men derföre var ingalunda festen slut. Den musik, som just i anledning af festiviteterna för de nordiske
studenterne hade blifvit arrangerad att utföras af samtliga orchestern uti konsertsalen och hade börjat kl. 7 eft. m.,
fortfor derstädes till kl. öfver 1 efter midnatt. De stycken, som dervid utfördes äro, jemteöf-ige för tillfället
arrangerade nöjen, att inhemta utur nedanstående nr "Tivoli-Avisen" för dagen lånade program:

CONCERT-PROGRAM.

• instrumental-musiken:

(under anförande af H:r Musikdirektör Lumbye.)

Första a f d e In in g e n. .



Almacks Tänze, Vals af Lanner. Bellmaniana, Potpourri, arrangeradt af G. Möller. Lorelei Rhein-Klange, Vals af
Strauss. Ouverture till "Wilhelm Tell" af Rossini. Duoro-Vals, af Labitzky. Tivoli-Gondol-Galopp, af Lumbye.

Andra af de ln ing en.

Nr, 1. Ouverture till "Oberon", af C..-M, v. Weber. - 2. Frohsinns-Sälven, Vals af Strauss,*

Nr. 1. -2.

- 3. -> 4.

,-5.

- 6,Nr. 3. Salon-Polka, af Strauss.

- 4, Donau-Blumen,Quadrille af Lumbye.

- 5. Rosen ohne Dornen, Vals af Strauss.

Tredje avdelningen.

Erinnerung än Wien, Vals af Lumbye. Nordisk Studen ter-Polka, af Lumbye. Ouverture (ill "Elverhöi," af
Kutiiau. La Resignation, Vals af Lumbye. Belimans fest på Djurgården, arr. af Lumbye. En sommarnatt p§
Möens Klint, Galopp af Lumbye.

harmoni-musiken: (under anförande af Herr B raunstein.)

Första afdelningen.

Nr. 1. Ouverture till "Prinsen af China," af Auber.

. - 2. Duett ur "Lucia di Lammermoor," af Donizetti.

- 3. Introduction till "Lucrezia BÖrgia," af Donizetti.

- 4. Finale ur "Columella," af Fioravanti.

- 5. Ballett ur "Elverhöi," af Kublau.

- 6. Contra-dans ur "Den svarta Dominon," af Auber.

Andra afdelningen.

Nr. 1. Chör ur "Le Comte d'Ory," af Rossini.

- 2. Introduction och Polonaise, af L Stockmar j:r.

- 3. Kämpesånger, komponerade af G. Brandt, a) Tove-

lille, yTourn er ing, ej En sommardag, d) Svend Von ved, e) Verner Ravn.

- 4. Aria ur "Othello," af Rossini.

- 5. Oesterreiphischer Zapfenstreich, Polka af Resch.

Tredje afdelningen.

Ouverture till "Den svarta Dominon," af Auber. La veritable Polka parisiénne. Gavatine ur "Lucrezia Borgia," af
Donizetti. Aria ur "Regementets dotter," af Donizetti, Duett ur "Norma," af Beilini. Svenska Sånger af Otto
Lindblad.

Vid andra afdelningens slut: Te 1 e gr af-gal opp, af Lumbye, utföres af båda orchesterna.

Kl. 9 och 10 tvenne föreställningar på Theatern, af Herrar

Smith, Kemp, Taylor och Holyoak. KL I till 11: Dimfigurer. KL 11: Fyrverkeri på vattnet af Gaefcano Amici.
Från kl. 10 till daggryningen: stor Vauxhall. Omkring kl. 1,3 Nordiska Nationalsånger af cirka 100 Musici.



Nr. 1.

- 2,

- 3.

- 4. -5.

- 6.

Nr. i. .

- 2.

- 3.

- 4.,

- 5.

- 6.Mer afskedssexans slut, tågade studenterna med sång-föreningens fana i spetsen till konsertsalen, der dock
äfven dessförinnan spridda studentflockar gjort sina besök, och för en stund en liten oväntad episod egt rum
derigenom, att vid uppspelandet af en liflig strausservals, studenterna helt dristeligen togo sig en liten
skandinavisk vals med de unga damer, som voro närmast till hands. JDe sköna skola alldeles ej blifvit onda öfver
denna lilla näsvishet. Vid ett tillfälle, som detta, då munterheten och trefnaden är så allmän, kunna också många
små friheter ursäktas och formen en smula förbises för hjertlighetem Hela publiken syntes denna natt liksom
elektriserad af ett enda slag*, hvart man ställde kosan, hördes champagnekorkarne springa i luften, och glam och
skratt genljuda ur förtroliga grupper. — Sedan samtlige studenterna, såsom nyss nämndes, intågat i konsertsalen,
så exequerades der, i enlighet med ofvanstående program^ med ack omp agnemen t af en orchester, utgörande
Öfver 100 musici, de 3 nordiska nationalsångerna: den svenska "Kung G ar i den unge Hjelt.e", den norrska
"Hvor herligt er mit Födeland" och den danska "Vift stolt paa Codans B ö Ig el" Illuminationen fortfor ända till
morgondagens gryning, och ännu kl. 3 på morgonen var Tivoli besökt af tusentals personer, både herrar och
damer, och för studenterna kom naturligtvis alls icke något uppbrott i fråga, förrän dagsljuset fördunklade
lampskenet. De Norrska studenterna kommo, hvad flertalet af dem beträffar, tilloch-med alls icke att begifva sig
till hvil a*, ty redan kl. 8 påföljande morgon voro de församlade för afresan. En hel hop studenter och andra
personer ströfvade på morgonen tillbaka till Fredriksberg, der man aftonen förut bragt Oehlenschläger och
Grundtwig en. helsning, och intogo der i fria luften sitt morgonkaffe. Likasom allt vid denna minnesvärda fest
var beräknadt på' att visa de nordiske gasterne uppmärksamhet, hade således också Tiv oli-Avis en, till hvilken vi
förut refererat, den dagen utkommit i ett särdels sirligt tryck med blått och röclt på gult, prydd med en vacker och
smakfull randteckning, som föreställde "ankomsten" och "afskedet," och i hvars öppna fält lästes följande af G. S
i e s b y författade verser:

Paa dette Sted, hvor Sorgens dunkle Skygge ,

Endnu ei mægtede at trænge ind, Hvor Glædens Genier i Blomster bygge

For at husvale Menneskenes Sind, Hvor Melodiers Almagt Fryd udtrykke

I Jette Rhytmer, som en Foraarsvind, I Dag en Mollaccord i Glæden klinger —

Det Afskedshilsnen er, man Eder bringer.Bog det, hvorom der tales nu og synges,

Blev -viet just -ved Ordets, Sangens Magt. Er ung end Pagten, der af Nutid slynges

I unge Spirer blev just Kraften lagt. Öet er det Gamle jo, som her forynges.

Med Fortid Fremtid sluttet har en Pagt. Og Nuets korte, svindende Minuter

Et Haab for Evigheden indeslu t'ter!

Under vistandet i Tivoli utdelades följande fem sanger



Studenterhjemmet.

Der er et Land, paa Kortet staaér det ikke, Men dybt inprentet i Studentens Bryst, Han kjender hver en Plet til
Punkt og Prikke, De höie Fjelde og den steile Kyst, Og holdt det haardt og döjed han end meget, Og mangt et Åar
i Slid og Slæb henrandt, Forinden Bjergets Top han fik besteget; Dog sine bedste Glæder der han fandt.

Thi var hans Öie træt, og var hans Tanke Udmattet af sin himmelshöie Flugt, I Fjefdets Klöft fremsköd den
grönne Ranke Og rakte villig ham sin gyldne Frugt, Og i dens Skygge blandt de muntre Venner, Ved Tonehavets
raske Bölgeslag, Han slap ei Glædens Fugl af sine Hænder .För i dens allersidste A andedrag.

Og aldrig, selv da han var meget lille, Saa södt, som der, den sang om Livets Lyst, Og taug om Frihed hver en
Læbe stille^ Den ton ed der fra fuldt og freidigt Bryst*, Og ingensteds var Roserne saa skjönne, Saa klart bag
Skyen titted1 Solen frem,1 Saa sval var Skoven, Engene saa grönne, Ei Druen söd, som i Studentens Hjem.

Her i vort Nord, det har vel fire Navne, Adskilt ved Bjerg og BÖlge vi dem see\ Dog tæt i Aanden de hinanden
favne, Og dybt i Hjertet sammensmelte de. Men vexle Ord og kjærligt Haanden trykke Ved fyldte Bægre og ved
munter Sang, Ja selv i Dage sammen boe og bygge, Det hændes vel, men kun en sjelden Gang.m —

Og naar saa disse kjære Öieblikke Paa Glædens Vinger flyve snart sin Vei, Da til Farvel skal fast i Barmen stikke
En rig Bouquet af friske Glemmigei. *— Og, hvad vi vorde, hvorhen vi end vandre, Vi skal bevare, vi skal pleie
dem, Og skinne vil de da blandt tusind andre, Vi tage med os fra Studentens Hjem.

G—n.

Gothernes Kraft drog bort fra Nord. Kraften, som ingen Magt kunde fælde, Kraften, som rysted den vide Jord,
Kom tilkort mod en mildere Vælde,

Vikingens Harme, Raste sig træt i Sydens Varme, Smeltende Toner greb hans Åand, Sværdet faldt af den
mægtige Haand, Og han segnad i Nydelsens Arme.

Kraften dog sad i Norden fast; Modet, der steg, trots Död og Smerte, Kjækt mod det Höjeste uden Rast, Vaagner
op i Sönnernes Hjerte.

Pilen skal suse, Mjölner som fordom Jetter knuse; Dog nu vi fatte Fædres Bröst, Og i Kampen vi lytte med Lyst
Til en Sang af den jublende Muse.

Fremad og opad gaaer vor Vei, Dog skjönt vi hige mod det Fjerne, Blomsten paa Jorden glemme vi ei Over
Himlens vinkende Stjerne.

Jævnet er Striden, Thor er forsonet med Kroniden, ' Lærkerne si aae til Sværdets Klang, Helten iler sin rastlöse
Gang Med Satyrer og Fauner ved Siden,

Goth en forsmaaer at leve halvt, Nordiske Brödre, lad os da ile! ' * Alt i det Ene og Eet i Alt Er det Maal,
hvorefter vi stile.

Parre vi sammen Skjönhed med Kraft og Daad med Gammen, Evigheds Krav med Tidens Tarv, Skal vi vise, at
end der or Marv, Der er Liv udi Vikingestammen.

Jens Kristrup.I Bjerg og i Dal og ved Sundenes Bied Slaae Drosler i Træernes Kroner, Hvor Sværdene mödtes,
hvor Fædrene stred, Der modes nu Hjerter og Toner, Der modes nu Joners og D or em es Sang, Som södt de i
Ättika mödtes engang, Hvor Palmerne hang om Hy mottos.

Men skal vi da glemme de Helte, hvis Blod Randt stridt i det vældige Mode, Einheriaskaren, som lynende stod
Og smiled og kæmpecl og döde? Hvad heller skal nu fra den skurrende Streng Ved Dalarnes Elv og ved
Svarteraas Eng Vort Suk og vor Klage kun tone? . %»

Nej, dobbelt i Chor nu med Granernes Suus Skal Dölen om Kringelen synge, Ved Birkernes Hang og til Elvenes
Bruus Sig Mindet om Gustav forynge, Og her, hvor i Natten Kartoverne löd, Hvor Borgernes Blod over Voldene
flod, Om Frederiks Rede vi synge.



Thi Kampen i Nord var som Stormen i Vaar, Der vældig indsynger Skjærsommer; Og nu, da en Lytning i
Lundene gaaer, Der spaaer, at den visselig kommer, Nu — hilse vi Kampen i Fædrenes Aand, Fostbrödrenes
Itamp, der med Sværdet i Haand, Har kæmpet og blodt sig til Venner,

F. Hofst.

Afskedshilsen kiu m korrske Kammerater.

Pa vilde Bjerge staaer vort Hjem Stærkt lagt af Furutömmer; Der blomstrer Livet mildt ej frem, Der Konsten end
sig ömmer. Men Værten i vort Hjem er god, Længst Frihed jo som Vogter stod, Og freidigt slaaer vort
Ungdomsmod •For hvad i Tiden drömmer.

Den A andens Pagt, som, regnbuklar, Nu over No-rd sig sætter, Og med sit friske Fremtidssvar Bortdriver
Taagens Jetter....._M —

Den er og-vor:'Vi'kan, vt vil For den vort Fjeld ei lukke til-, Den brænder som en Sankthansild I voro lyse
Nætter.

Sec! derfor fulgte vi med Lyst, O Brödre! Eders Stemme: Her staae vi nu paa Danmarks Kyst Med Svensk og
Dansk, som hjemme. Södt klinger Ord fra Brödres Mund, Varmt Brystet slaaer af dybest Grundj; Ha! denne
fagre Ungdomsstund Vi aldrig, aldrig glemme!

Men næste Gang, naar Birken staaer Lysgrön i Klippens Hevne, Paa vore Fædres Odelsgaard Vi sætte Eder
Stevne, Vi ere ei af mange Ord, Vi lade tale Fjeld og Fjord*, Men Trofasthed i Norge boer, KomJ prover der vor
Evne!

A. Munch.

Det sista handslaget.

Är det ögonblickets låga, Som så värmer själ och sinn7? Gerna: men i stundens toga Kryper evigheten in. Nu står
ingen nordbo ensam, Stark han känner sig med skäl, Hvarje seger blir gemensam, Döden Mr det äfvenväl.

Gifven plats för oss i nöden! Svensken hade jemnt för sed Hedersplatsen ta i döden, Ligga i det främsta led.
Ovän vi tillbaka skicke, Och vårt blod det räcker väl Till en matta, att han icke Stöter mot vår jord sin häl.

Om oss öfvermakten makar Ur b.var vinkel af vårt land, Gripa vi-i himlens hakar, Rycka blixten ur Guds
hand,Och på den vi grensle rida ned till fädrens land igen: Och vår ridt skall spörjas vida Och vår nord stå
upprätt än i

Talis Qvalis.

Sjettedagen.

Afskedet. s

Lördagen den 2S:de Juni slog afskedstimman. Då det norrska ångfartyget "C a r l J o h a n," på grund af med
rederiet ingånget ackord, hvilket skeppshefäihafvaren icke dristade öfverträda, var nödsakadt att afgå kl. 9 f. m.;
men "Malmö," som skulle öfverföra Lundenserne, väntades från Lttbeck först vid middagstiden, och skulle åter
afgå kl. 2 e. m., såg man sig tvungen att dela afskedet i tvenne delar, hvilket dock på intet sätt hade någon
störande inverkan på dess allvar och värdighet.

•Hl. 8 f. m. församlade sig studenterne från alla fyra högskolorna i Köpenhamnska universitetets solennitetssal,
der kandidat Carl Ploug, till de på resan stadde Norrmännen, höll följande tal:

"Norrske bröder! Jag är kommen för att säga eder några ord till afsked. Det blir enkelt och kort; men af-skedets
smärtsamma ögonblick behöfver icke, bör icke be-höfva, många eller granna ord. Jag tackar eder derföre, att J
beslöten eder till att uppsöka edra vänner på denna sidan Kattegatt och Schagerack; jag tackar eder derföre, att J
kommen hit, besjälade af samma anda, söm lefv er inom oss, och,derföre, att J, såsom jag med säkerhet vet,
dragen här ifrån, uppfyllde af vänskap och broderligt sinnelag emot oss.



Helsen edra landsmän i klipplandet, att det hos oss här på slätten blott finnes en enda känsla för Norrige, nem-
ligen broderskärlekens. Helsen dem, att det för den till mannaåldren komna delen af det danska folket aldrig har
existerat någon brytning med, någon skilsmessa från det norrska, alldenstund vi vete, att vi are förenade med eder
genom ett andeligt och nationelt band, som icke kan slitas; helsen dem, att vi, denna till mannaåldern komna
generation, aldrig hafve beklagat, att Norrige upphörde att vara Danmarks tjensteqvinna; men att vi alltid hafve
gladt oss öfver, att i det ega en fri b oren syster. ~-

Lefven väl! Varen lycklige! Dragen ut och utfören den andas verk, som eder sändt hafver! Då skall vår skiljs-
mässa blifva kort, eller rättare, ingen; ty der, hvarest denna anda bygger sitt tempel, der skole vi alltid bygga och
bo tillsammans, och när den manar oss till strid, skole vi alltid mötas under samma baner. Lefven väl!"

På detta tal, som beledsagades af ett niofaldigt hur-rah, svarade Studenten E. Sundt från Christiania med några
varma och hjcrtliga ord, i hvilka han tackade de dansko bröderne för deras gästfria bemötande, och nedkallade
Guds välsignelse öfver dem. Derpå satte sig tåget i rörelse och drog, med fyra lundensiska och en dansk
studentfana i spetsen, i tysthet långs vallen till Österport, och derifrån till "Nytoldbod," der "Carl Johan" ännu
låg. Då Norrmännen hade gått ombord (deras saker hade förut blifvit nodförde till fartyget), begåfvo sig de
danske och svenske studenterne, under det att fartyget gjordes löst från förtöjningen, med sina fanor ut på yttersta
udden af den s. k. "Langeiinie," h vari från de sista, mångfaldiga gånger upprepade helsningarne rullade Öfver till
de hastigt bortilande bröderne.

Den danska ångbåten Hamlet medföljde med passagerare från staden ett stycke ut i hafvet. Flera skepp i hamnen
mannade rå, och på "Tre Kronor" stod garnisonen under gevär till militärisk honnör.

Vid middagstiden möttes man åter i solennitetssalen. Genom en nyck af censorn, justitierådet Jleiersen och en
dito af polismästaren, etatsrådet Bræs trup, hade nedanstående af kandidat: C. Ploug författade afskedssang
blifvit förbjuden att begagnas. Man afsjöng fördenskull en bekant äldre sång af samma författare, och derefter
yttrade sig magistor M. Hammerich:

Vänner och Bröder från Sveriges universiteter!

Våra norrsko vänner hafva afrest; nu är äfven vår afskedsstund kommen. Vi hafve blott tillbragt några få dagar i
hvarandrus sällskap; men under dessa dagar hafva många tankar och känslor genomkorsat våra själar, många
bilder skymtat förbi våra ögon, många minnen dykit upp, många önskningar och förhoppningar vaknat. Se! vi
hafve deiat dessa dagar med hvarandra, och när land och haf ligga emellan oss,, skole vi bevara det glada minnet
af den fröjd, de innehålla. Det är icke blott vi sjelfve och våra närmaste, hvilkas hjertan blifvit utvidgade, liksom
af enflägt från bättre nejder; nej: från den stund, då J, under jublande belåningar, stegen i land på Danmarks kust,,
allt intill innevarande ögonblick, hafve vi varsoblifvit en rörelse i folk-lifvct, en samdrägt mellan alla
samhällsklasser, en mottaglighet för gemensamma intryck, en beredvillighet till Ömsesidig tjenst, som påminna
oss om våra fäde-rs och mödrars berättelser om de svåra ofreds-år, då gemensamma hemsö-kelser öppnade
bjertat och nedbröto hvardagslifvets skran-kor, Dot är blott få dagar, som vi hafve tillbragt tillsammans; derföre
hafva också intill sista dagen välkomsthels-^ ningar ljudit eder till mötes; ja, allt, hvad J hafven hör och sett
ibland oss, är, i det stora hela taget, blott ett långt utdraget, ett djupt återgifvet, ett tusenfaldigt upprepad*
"Välkommen!", Men vi hafve ock i så många år varit åtskiljde, att ingen bör förundra sig öfver, att vi
behöfdehela dagar för att fira vårt återseende, för att gifva och emot-taga de broderliga betoningar, som J så
längtaden efter att gifva och emottaga, att denna längtan drog eder från hemmets kuster intill dess .T återfunnen
och igenkänden edra bröder. Vi hafve icke sammanträffat genom en tillfällighet! icke (for att begagna en gammal
skalds ord), mött hvarandra för ett ögonblick, liksom spånor, de der drifva omkring på verldshafvet, utan vi hafve
sökt hvarandra, funnit hvarandra, och vete nu hvar vi skole söka och finna hvarandra. Guds välsignelse öfver den
fred och den kärlek-, med hvilka vi hafve mött hvarandra, och med hvilka vi äfven nu skiljas ifrån hvarandra!
Farväl 1 Lefve våra svenska bröder!"

Den afskedssang, som var bestämd att afsjungas, men undertrycktes af HH:rr Reiers en och B ræs trup, lydde



som följer:

Till Afskkd

den 28 Juni 1845,

Et Ord endnu!—Vort Samlivs Daglys svinder, Om korte Timer er déts Fryd forbi; Da sysler Tanken med de rige
Minder, Og Hjerte nynner Savnets Melodi, Momentets Perlekrands i Stö vet ruller, Og Livets Alvor tynger paa
vor Skulder,

Rom J da, Brödre! hid kun for at skue l broget Glands Nordhavets Dronningstol; Kun for at kryste Nydelsernes
Drue Og vaagne trætte op med næste Sol? Nei, -— der var Indhold i vor Ungdomsgammen; En mægtig Tanke
drev'og bandt os sammen.

Og det var den, at Livets Herre hented Af samme Kilde vore A årers Blod.

Det samme Sprog paa vore Læber prented, Og drog vor Higen af den samme Rod, Gav os i Odel efter vore
Fædre Det samme Hjem at værge for og hædre. '

Og det var den, ab, som af store Minder

Vi fik i Varetægt den samme Skat,

Som os een Tro, eet A-andens Præg forbinder,

Er os det samme Maal i Tiden sat:

At kæmpe fremst i Folkenes Bravälle;

Fri gjöre Verden atter, eller falde.

Og denne Tanke ei med Glæden slukkes, Den döer ei bort med vore Stemmers Klang: Med Eder over Havets
Ström den vugges Hos os den spirer paa deri grönne Vang; Den gifver Mod at trodse Dage mörke, Den giver
Sindet Kraft og Armen Styrke.

Det lærer os, at Stammens skilte Grene, Som sygned hen i mörke Magters Baand, Maae til et enigt Hele sig
forene,— Da er vor Skjæbne i vor egen Haand, Saa far da vel! Vort fælles Lösen være: For Nordens Enhed,
Nordens Seir og Ære 1

Magister Arvid Sundberg helsade derefter från de i Upsala qvarvarande studenterne och fogade dertill sina
kamraters bjertliga tacksägelser. Denna helsning beledsagades af följande af Nybom författade verser, hviika vid
af-skedstillfället utdelades :

J Bröder, vi kunn'a ej komma i år! Och hvarför? — det fån J ej fråga. Vår helsning är nu blott en saknadens .tår,
Som glänser af trohetens låga. Så gråter den Nordiske Yngling sin brud, Och kläder sin längtan i tonernas
skrud.... Nu, Bröder, förstån J vår kärlek.

Hvad gör det dock, om vi ej råkas en tid? Om festen ej alla kan samla? Vi träffas en gång i den heliga strid, Då
allt, som är murket, skall ramla; När Anden tar mandom och griper till svärd,

Och stridslust det blifver i hela \år verld,--

T)å Bröder, vi träffas väl åter.Treeniga Nord, haf du mod och var tröst! Du har millioner af söner, Sorn sluta
omkringf Dig en sköldborg af bröst Och ge sina varmaste böner Till Gud, som förr sände och sänder igen At
Frihet och Ljus apostoliska män, Att kämpa och bedja för folken.};

Du Vikinga-vagga, du Östersjövåg, , Gif plats! — ty då komma vi alla; Då följa ock vi med på brödernes tåg,
Da, Dannemarks söner, vi falki Med svärd och med lyror intill Edra bröst, Då ropa vi alla med jublande röst:
Hell! vårt Skandinavien lefve!

Af sångföreningen från Upsala afsjöngs derefter följande sång:



; . Farväl!

Du fest med din fridsälla glans, •Hvars like i Norden ej fanns, Farväl!

För minnet en härold du står. Bebådande Skandiens vår.

Farväl! '

Farväl! Du väna, du herrliga land, Du Gefions "smilende" strand,

Farväl!. I famnen på blånande sjö Skönt blomma du, tjusande ö,

Farväl!

Farväl!

J söner af Skjoldungårs blod, J kämpar med riddaremod, Farväl! *

"Fast natten i Norden var lång, ' '

Så blef det dock morgon en gång.* Farväl!

Magister A, Andersson tackade derefter på Lundensernes vägnar och önskade den danska nationen, i gengäld för
dess storartade gästfrihet, lycka och framgång i alla dess ädla och goda förehafvanden.

Nu lemnade man salen och begaf sig ut i universitetsgården, der ett par bord med förfriskningar voro upp-ställde,
för att der, efter att med hvarandra hafva tömt afskeds-bägaren, ordna sig till ett tåg och draga vidare. Detta
skedde i-mellertid icke genast, emedan gästerna önskade, att före sin af-resa gifva professor Glan sen en gärd af
deras hcjgaktning, lik-som de dagen förut hade helsat Grundtvig och Oehlen-schlager. Efter inledande sanger,
afsjungne af begge sångföreningarne, uttalade Magister Sundberg denna studenternes afskedshelsning, och
professor Clausen kom derpå, synbarligen djupt rörd, ned i gården för att säga de unge vännerne sitt farväl. Han
uttalade i det sin glädje öfver det broderliga förhållande, som nu egde rum mellan Nordens trenne folk; han sade
sig emellertid ,förutse, att detta ätt, genom.ömsesidigt missförstånd, kunde störas; men Jof-vade att använda sitt
lifs bästa krafter, för att undanrödja allt sådant och befästa folkbroderskapet, samt yttrade, att, om åhörarne ville
taga honom till föresyn, så skulle han af upprigtigaste hjerta tacka dem, Slutligen nedkallade han Himlens rikaste
välsignelse Öfver de bortdragande. — Norrmännen, som hade önskat att deltaga i denna hyllnings-gärd, hade
före sin afresa gifvit kandidat Ploug det uppdrag, att i deras namn till professor Clausen framföra en helsning,
hvilket han ock, så väl a de norrska som de danska studenternas vägnar gjorde. — Innu fans, det bland de
församlade en man, som förtjenade en hyllsningsgärd af de sistnämnde, nemligen "Doktor A f z el i u s,
sagohäfdernas och folkvisornas utgifvare, som, oaktadt sin höga ålder, med eldigt ungdomsmod och
ungdomshopp hade slutit sig till Up-saiastudenterne på deras vikingatåg. De känslor, som före-stafvat
densamma, tolkades på ett lämpligt och vackert sätt af kapellan F. Helveg, och den hedrade gamle uttalade med
rördt hjerta sin tacksamhet för denna honom vederfarna utmärkelse. Slutligen bröt man upp och tågade samma
vag och i samma ordning som om morgonen, nu dock med ett betydligt större och talrikare följe af åskådare.
Studentkommittéen hade dragit försorg om, att ångfartyget "Hamlet" låg klart vid "Toldboden", för att ledsaga
gasterne ett stycke på vägen, och ett par hundrade personer,' bland hvilka äfven f un nos flera damer, begagnade,
efter att afskedet, med dess handtryckningar, omfamningar och våta, vemodiga hickar var förbi, detta tillfälle, att
ett stycke på andra sidan om "Tre Kronor" åter upprepa de från de fullproppade stränderne, från de flaggande
fartygen, ja från sjefva Tre Kronors batteri skällande, hjertliga afskedshels-ningarna.HEMFÄRDEN.

Som do norrska studenterna först lemnade Köpenhamn, är det skäligt, att vi i första rummet redogöra för deras
hemfärd och återkomst till Christiania. Om hemfärden är dock ingenting stort att säga, ty ångfartyget Carl Johan,
å hvilket, såsom förut blifvit nämndt, de norrske studenterne gått ombord-i Köpenhamn, Lördagen den 28 Juni,
vid pass kl. 10 f. m., afgick derifrån direkte'till Christiania, dit det lyckligen och väl anlände, Söndagen den 29
Juni, kl, l till 6 på eftermiddagen, efter att i stormigt väder, fastän gynnande vind, hafva tillbragt 36 timmar på
vägen. Vid landstigningen uppstämde studenterne ett 3 gånger upp-repadt hurrah, som besvarades af de på



bryggan talrikt församlade åskådarne, och begåfvo sig derefter i procession till universitetsbyggnaden, der de
efter ånyo upprepade hurrarop åtskiljdes. Alla de hemkomna ynglingarne voro på det lifligaste intagne af deras
herrliga resa, och kunde icke v nog uttala sin erkänsla för det utmärkta emottagande, de rönt i Sverige och
Danmark.

Från Köpenhamn hade medföljt till Christiania 5 svenska studenter, fyra från Upsala och en från Lund, hvilka
gjorde en utflykt till Krogkleven och sedan välkomnades med en sexa på Frimurarelogen. Omkring 120 norrska
studenter deltogo uti densamma, och jemte skålen för konung Oscar, välkomstskålen för do fremmande, skålar
för Upsalas, Lunds och Köpenhamns universiteter,'samt för de norrska fruntimren, tömdes äfven sådana för
föreningen med Sverige, en god anda bland de norrska studenterne, m. m.

De begge cldfrustande drakarne "Malmö" och "Gott-land" följdes åt, efter affärden från Köpenhamn, ett stycke ut
i Sundet, men sedan skiljdes de ifrån hvarandra, och "Malmö" med Lundensarne tog kosan till Malmö, under det
"Gottland fortsatte farden i sydlig rigtning, för att till Stockholm återföra de moderna vikingarne från Upsala.
Under vägen landstogo dc på åtskilliga ställen och gästade sålunda Ystad, Carlshamn, Carlskrona, Calmar,
Borgholm och We-storvik.. Vi vilje följa våra vikingar på deras bemfärds8fven-tyr och, så långt våra källor det
medgifva, särskild t redogöra för hvad som på hvarje af de uppgifna ställena hände dem samt göre fördenskull
början med att skildra besöket i

YSTAD.

Dit anlände "Gottland" Söndagen den 29 Juni kl. ii förmiddagen. Under musikens toner och kanonernas dån
sattevnglingaskarån tfa fot ilr första gåilgen under hemfärden fiter på fäderneslandets jord, och begaf sig, på
inbjudning, upp till Rådhuset, der den å St Knutssal en, som för tillfället var festligt smyckad med blommor,
flaggor och fanor, intog en måltid, under allmän munterhet. Skålar biefvo druckna för de 3 rikenas universiteter,
för akademien i Helsingfors, Skandinaviska Fireningen, Nordens skaldekonst, m. fl. — Bland de talare, som
särdeles utmärkte sig, voro Prosten Afzelius och Magister Pettersson, hviika båda voro ^ganska lyckliga T sina
föredrag. Några ögonblick förgingo ' sedan i glädje och lust, till dess afskedstimman slog, och de unge männen
bjödo Ystads invånare sitt varmaJarväll Kfter en promenad genom staden gick tåget under sång och musik ned
till skeppsbryggan. Ankomne om bord, afsjöngo ynglingarne flere vackra sånger, och när fartyget, under
klingande musik, lemnade bryggan, helsades det af folkmängden med de lifllgasle hurrarop. — Derifrån
fortsattes re-- san till.,.

CARLSHAMN.

Här hade man redan Söndagen den 29 Juni väntat alt få se. ^Gottland" ankomma med de kära, efterlängtade
gästerna. "Men då qvällen med sin skymning allt mer och mer nalkades ,Ä — säger tidningen Mjolner, — "och
då slutligen HeJios hunnit till aftonporten, och de studerande ändå icke voro synliga, försvunno äfven de sista
strålarne af dét hopp, som fröjdat oss alla." Men Måndagen kom, och ftknappt hade Solguden lyftat* sin gyllene
hjelm öfver österns vågor; knappt hade den slumrande oskulden hunnit utdrömma de sista företeelserna i den
glada morgondrömmen, förrän sångens harmonier höjde sig på luftens vågor och grupper af hvitmössade
ynglingar förkunnade, alt studenterna voro komne, t hast äro, liksom af ett trollslag, alla pa benen, och —
damerna framför sina toiletter.""— Kl. 8 samlades de studerande på torget*, derefter besågos de
\;ackrasteNställena kring staden; på luststället Rosenborg intogs forfriskning, och studenterne förtjuste med sina
sånger, Strömma bomullsspinneri, Gustafsborgs trädgård beså-gos, hvarefter en för de resande arrangerad frukost
intogs å Stadshuset. Här druckos och besvarades skålar, och sist ut-bragte, Borgmästaren Tauson för de
studerande en afskeds-helsniug. Sedan gingo desse åter ombord. På ångfartyget Scandia, som dagen förut
inträffat, embarkerade en mängd herrar och damer, för att följa Gottland ett stycke på vägen. Slutligen ännu
några sånger, lifliga hurrarop, gifven och besvarad afskedssalut, hvarpå Gottland tog kosan till
*CARLSKRONA,

dit det anlände samma dag pä aftonen kl. 6. Omedelbart efter »landstigningen företogs på augsluparne Heimdal
och Lyckeby en utflykt till Lyckeby. Så \äl deltagarne i den fest, man ämnade de unge Akademiske



medborgarne, som äfven ett ganska stort antal anjära Ståndspersoner och allmoge,- hade förut begifvit sig dit, till
deras mottagande. För att uppfylla en af Studenterne, \id deras förra under bortresan derstädes aflagda besök,
yttrad önskan, att få se Blekingska bonddrägterne, bade en del af ortens Damer och unga Herrar klädt sig i denna
kostym. De föreställde en bröllopsskara vid ett boudbröilopp, med alla dithörande särskiltheter af Kronbrud,
Brudgumme, Tärnor, Talmän m. m/, föreningen icke forglömmandes. Den tågade på öfligt sätt, Damerna på
bondvagnar och Herrarne till häst, upp till Bellevue, dit Studenterne förut ankommit. Magister Petters-son
föreslog en skål för Blekings flickor, och hemresan företogs kl. omkring 11 på aftonen. Sjö-artilleri-regementets
musik-korps åtföljde på färden och bidrog att gifva angenäm omvexling åt tidsfördrifven. Påföljande dagen,
Tisdagen den 1 Juli, samlades Studenterne i Höglands Park ocl$ marscherade under musik till Kongl, skepps-
varfve.fr, som på förmiddagen besågs, hvarofter middagen intogs å frimurai^e-s salen.

Vid denna middag öfverlemnades ordet åt, Hr. öfver-sten, grefve Pebr Sparre, -som uti en genialisk, hänförande,
af hravorop af bruten skål helsade den Studerande ungdomen återkommen.- Denna skål besvarades på vanligt,
ypperligt sätt af Herr Magister Pettersson. — Efter middagens slut fördes studenterne på ångslupen Heimdal
först ombord på det å redden liggande linieskeppet Fäderneslandet, der vistandet räckte halfannan timme, under
hvilken tid de unge gasterne visade sig synnerligt intagane af allt det "storartade", de under dagen fått se, och
från märsar och. rår, dit de uppklättrat, gåfvo tillkänna sin glädje och tillfreds/-staileJse genom sånger. DA de
voro färdige iemna skeppet, tog chefen, Herr kommendör-kapten Virgin, afsked af. dem, medelsten skål, uti
hvilken han dels önskade dera lycka på deras skiljda, framtida banor, och dels uppmanade dem, att å de
offentliga eller enskiifca platser inom fosterbygden, hvil-ka af ödet kunde blifva dem bestämda, de måtte i varma
hjertan förvara minnet af hvad de här fått sa, och besinna, att ett land, med Sveriges geografiska läge, aldrig kan
bevara eller upprätthålla sin politiska sjelfständighet, förutan ett väl ordnadt sjöförsvar, af den natur, de nu haft
nnder ögonen. Skålen besvarades med. elfe, flera gånger upprepadt, enthusiastiskt "hurrah för Stora Flottan."
Derefter fortsattesfärden på Heimdal till Kungsholmen, der fästningsarbetena hesagos och beundrades, Efter
återkomsten till staden samlades så vä! studenterne, som en ofantlig massa af staden« innevånare, uti Höglands
Park, dér först en skål för befäl-h afvand c amiralen friherre Nordensköld föreslogs af Herr Magister .Pettersson
med. en smickrande tillämpning af den sanningen, att det icke är nog med vapen och krigare allena: en redbar och
tapper auföraro är äfven af nöden till segren. Hr amiralen tackade för skålen, och uppmanade de närvarande, att
på samma gång tömma glasen för Konungen och Fäderneslandet. Skålar för Flottan, Borgerskapet och Damerna
m. fl. druckos derefter, och tiden förflöt under sång och dans till inemot midnatt, då Hr kapten Byström tog ordet
och tillsade gasterne, desse "Bildningens och E-nighetens Härolder" ett Lefväl!'— Sedan supé intagits uti
frimuraresalen, skedde afresan kl. 2 på morgonen till

C AL MAR,

det nästa ställe, som gästades, och dit "Gottland" anlände Onsdagen den 2 Juli kl. 11 f. m. Yid Gottlands ankomst
hade samtlige i hamnen befintliga fartyg hissat flagg, hvar-jemte saluterades från batteriet å'"Kavaljeren". Så
snart ångfartyget lagt till vid kajen, begåfvo sig de utsedde värdarna ombord, för att, å stadens vägnar, inbjuda de
resande till en på Rostad arrangerad frukost. Den glada ynglingskaran satte sig derefter i marsch, med sången i
spetsen, för att bese domkyrkan, hvarefter tåget ställdes till det gamla, minnesrika Calmar slott. Sedan man här
uppehållit sig ungefär en timmas tid, avancerade tåget, under sång, samt ständigt omgifvet och efterföljdt af en
talrik menniskomassa, till Rostad, der frukost intogs samt en välkomstsskål för samtlige gästerna föreslogs af en
bland värdarna, Herr kammar-junkaren K, Kuliberg, hvilken skål besvarades af Magister doc. Pettersson. Hr
Mag. P. Siljeström tog derefter ordet och föreslog en skål för de "Skandinaviska sympathierna." Slutligen
uppträdde Hr Mag. O. Dahm och sade de resande^ "ett farväl" samt önskade dem en lycklig hemresa. Denna skål
besvarades af Mag. Sundberg, som "tillika bragte Calmar stads invånare en helsning från Köpenhamn och de
Danske studenter, som för&ne år sedan besökte Calmar. Alla dessa skålar emottogos med lifligt yttrade
sympathier, och talarne afbrötos flerfaldiga gånger af bifallsrop. Festen gynnades af det vackraste väder*, allt
förenade sig alt göra den intressant, och de fleste Calmarboer skola säkert ofta med nöje erinra sig detta
angenäma besök. — Emellan kl. 4 och "> på eftermiddagen gingo de unga gasterne åter ombord, * oeh helsades



vid sin afresa med kanonsalut. En talrik mängd ,mcnnisfcor hade samlat sig på kajen, för att bjuda dem farväl. —
Nu ställdes kosan till

BORGHOLM,

dit äfvenledes de unge Köpenhapnsfararne blifvit inbjudna. Vid landstigningen derstädes, som inträffade samma
dag kl 7 på aftonen, helsades de med kanonsalut, emottogos, af stadens ordningsman m. fl. och uppgingo genast
till slottsruinen. På den rymliga borggården var en sexa arrangerad, och undfägnades bland annat med
Ölänningarnes nationalrätt, Kroppkakor, af hvilka inemot 400 voro anrättade. Dereftar skålar, sånger och tal. —
Flere af de studerande aftecknade ruinen, och en del roade sig med att klättra upp på högsta spetsen af murarne.
Folket på Öland, hvilket förut icke sett så stora anstalter vidtagas til! främmandes emottagande, förklarade
också, att de trodde samtlige de resande studenterne vara prinsar. Omkring kl. half 12 skedde återtåget till
ångfartyget, som sedermera atlägsnade sig, saluteradt af kanonskott, och fortsatte kosan till

WESTEHVIK.

Hit ankom "Gottland" Thorsdagen den 3 Juli på morgonen och medförde nu endast 140 af Köpenhamnsfararney
de Öfriga hade i de passerade städerna gått utaf och begif-vit sig till sina hem. Äfven här i Westervik skiljde sig
omkring 30 af resenärerne från brödraskaran. Af Westerviks samhälle rönte ynglingarne ett icke mindre
högtidligt emottagande och vänligt bemötande, än på de andra ställena, de gästat. Några dertill utsedda personer
gingo ombord, för att helsa de väntade gästerna välkomna och inbjuda dem till en på Stadshuset föranstaltad
frukost. Kl. 10 församlades hela sällskapet. Efter slutad frukost uppstämde Studenternas sångchör en härlig
helsningssång, äfvensom en af N.y-bom författad Skandinavisk sång, hvilken väckte de Jifli-gaste känslor hos
åhörarne. Herr Kyrkoh. W a st en s son uppsteg och välkomnade de älskelige gästerna med. ett vackert och
hjertligt tal. Flere af de resande uppträdde derefter såsom talare. Först "Herr Mag. Sundberg, som ufc-tryckte
deras tacksamhet; derefter flofpred. Doktor Afzelius från Enköping, hvilken tackade jemväl Studeatkorpsen, som
beredt honom, såsom deras kamrat på denna sköna färd, en oförgätlig fröjd; vidare Mag. Linder, som föreslog en
skål för Westerviks damer, hvilka. genom sin närvaro velat skänka sitt hulda deltagande åt de unge och deras
sak. — Kl. half 12 tågade sällskapet under glada sånger, åtföljdfc af en stor del af stadena öfrjga befolkning, till
luststäJletAugustenburg, hvarest fyllda bålar 'på den gröna planen väntade. Ha> exequerades af sångchören
åtskilliga stycken, till större delen fosterländska visor. Studeranden Solman uppsteg och improviserade ett
vackert tal, som slutade med att föreslå en skål för Köpenhamns Universitet, för hela Danmark och den
skandinaviska idéen. Sist talade Docenten Malmström, och erinrade i ett gediget och snillrikt föredrag om all den
gästfrihet och klirlek, ja enthusiasm, som mött dem på denna resa. "Vi äro" — sade han — ."blott en flock
studenter, utan rang, utan namn; hvad är det då, som berättigar oss till detta emottagande? Jo, vi representera en
idée, och idéen har makt att upplifva sina tjenarei" Han uppmanade hvar och en ett troget verka för denna idée.
— Slutligen uppträdde Herr Handl. Moberg och önskade, på sällskapets vägnar, de unga gästerna lycka och
välgång. Efter denna afskedshelsning uppstämdes Folksången, som slutades med liiliga hurrarop af alla
närvarande. Omkring kl. 2 skedde återtåget till Skeppsbron, och ynglingasskaran gick ombord. Så langende hvita
mössorna kunde skönjas, uppstämdes flerfaldiga "hurrah" af den på bron församlade folkmängden. Kanonsalut
gafs från ett ute på ri vieret för-töjdt fartyg, och besvarades af ångfartyget Gottland, som nu utan vidare afbrofct
fortsatte sin kosa rakt till

STOCKHOLM,

dit man uti all sköns välmåga återkom, Fredagen den 4 Juli. v Efter försiggången landstigning, marscherade
studenterna ledvis till Gustaf Adolfs torg, stadnade vid statyn och afsjöngo der folksången. På aftonen besökte de
Djurgården, der de tillsamman intogo en sexa, hvarefter de tågade till Bellmans bjst och afsjöngo flera af den
älskade skaldens sånger. I hufvudstaden hade man ärnat, att för dem den 5 om aftonen arrangera en välkorastfest;
men den måste inställas, emedan de flesta skyndsamt lemnade hufvudstaden.

^Söndagen den 6 Juli återkom, på eftermiddagen kl. 5, med ångfartyget "Upland," en del af Köpenharnnsfararne
till Upsala och helsades vid sin ankomst mod lifliga hurrarop af sina på stranden talrikt församlade vänner. Desse



hade för de käre resenärerne föranstaltat en liten välkomsthögtid, till hvilken man, under sång, begaf sig direkte
från ångfartyget.

Vi få nu återgå till Köpenhamn och redogöra för hvad der vidare föreföll, såsom stående i sammanhang med
denna minnesvärda studentfest. Kommittéen, eller den så*-il:

— 107 —

kallade "Bestyrelsen** för festiviteternas anordnande under det nordiska studentmötet inbjöd de danske
deltagarne i detsamma till ett sammanträde Måndagen den 14 Juli. Besagde dag hölls ock på aftonen det
beramade sammanträdet, å hvilket, sedan kommittéen redogjort för det sätt, på < hvilket den utfört sitt uppdrag,
dess sekreterare meddelade följande öfversigt, beträffande det ekonomiska:

Inkomsterna, af 820 danske deltagare,

hvardera. en afgift af 4 Rbd. . 3,280 Rbd.

Frivilliga bidrag af deltagarne .... 400

Bidrag från Köpenhamns borgarrepresen-

tation . . . . . . . . . . 1,625 „

Professorernas tillskott...... 220 „

Summa 5,525 Rbd.

Utgifterna ansloges till 6000 Rbd, b var af åtgått till:

Festen i Ridhuset....... 3,200 Rbd.

d:o i Tivoli......... 1000 „

Table d'hote å Studentföreningen . . 500 „

Boktryckar-arfvode....... 150 „

Tecknen till deltagarnc..... SO „

Fanorna........... 75

Den brist, som enligt denna öfversigt uppstod, beslöt man nu att betäcka på så sätt, att hvarje deltagare tillsköt 1
Rbd. och det möjliga öfverskott, som derigenom skulle kunna uppstå, befullmyndigades. kommittéen att skänka
till någon välgörande stiftelse, t. ex. "Philadelphia," "den slesvigske Iljelpeförening" o. s. v. Kommittéen lofvade
att framdeles förevisa en detaljerad redogörelse. Påkommi-téens framställning beslöts, att följande tacksägelse,
adresserad till alla dem, som på ett eller annat vis bidragit till festens förskönande, skulle inryckas i allmänna
tidningarne:

"Undertecknade, medlemmar af den kommitté, som haft sig uppdraget bestyret med det under sistlidne Juni
månad hållna nordiska studentmötet i 'Köpenhamn, anse för sin pligt, att, på egna och kommittenters vägnar,
offentligen uttala vår tacksamhets-erkänsla för den förekaminande välvilja, oegennyttiga tjenstaktighet och det
verksamma understöd, som vi vid besagde tillfälle hafva varit så lyckliga att röna, så väl hos statens böga
myndigheter, hviika vi hafva måst|anlita dels om ovanliga gunstbetygelser, dels om välvilligt bistånd, som hos
våra öfriga medborgare af alla ståndhvilka, antingen genom att öppna sina hus och familjer för våra gäster, eller
genom att på den högtärade borgarrepre-sentationens uppmaning understödja oss med penningebidrag, eller
genom att .offra, sina talangen och själskrafter, eller genom att utan vederlag utföra arbeten och personliga tjen-
ster, hafva i väsentlig måtto bidragit till, att våra gäster hafva kunnat medtaga till sina hem ett rent och stort
intryck af dansk gästfrihet och nordiskt brödrasinne, och hafva gjort det möjligt för dss att utföra det oss af våra
kamrater uppdragna vä rf på ett långt mera tillfredsställande sätt, än vi, inskränkte till våra egna krafter, .skulle
hafva varit i stånd till. *



I kommittéen för det nordiska studentmötet den 14 Juli 1845.

A. F. Kr i eger. F. Liebman. C. Brix. H.F.Poulsen, F. Heivveg. Ghr. Listow. G. Borgaard. H. Lehmann. F. H.
Eibe. H. Hage. C. Plougs

Slutligen upplästes en skrifvelse från Land, uti hvilken Lundenserne tackade för den gästfrihet, de åtnjutit under
besöket i Köpenhamn. Denna skrifvelse lydde sålunda:

"Danske bröder!

Egnade åt hvilan, hafva några dagar förflutit, sedan vi gästade hos eder, våra gamla, kära vänner! Dessa dagar
hafva återfört oss från det brokiga,' .hvimlande, brusande lif, som derinne i "det sköna, glada Köpenhamn" omgaf
oss, till våra stilla sysselsättningar i det tysta Lund — dessa dagar hafva helt och hållit varit minnets och
saknadens. Vi hafva på dem i tanken sammanlefvat med eder, frossat med eder, arm i arm med eder
genomvandrat edra rika konstsamlingar, svärmat omkring i eder stads förtjusande omgifningar, glömt oss qvar i
det sagosköna, bländande Tivoli — vi hafva ej kunnat slita oss från eder, vi kunna det ej ännu, och vi vilja det ej.
Minutligen gå tankens dufvoposter öfver Sundet och medbringa våra hjertans tack för de oförgätliga stunder, vi
tillbragte hos eder*, men äfven med penna och bläck vilja, vi tacka eder, på papperet framlägga ett svagt uttryck
af den erkänsla, som tmlar på botten af våra lågande hjertan. Ja, heder och tack vare eder, icke blott för de ståtliga
fester, J erbjöden oss, utan ännu mer för vårt varma upptagande i familjernas sköte, för de milda, innerliga
fröjder, de beredde oss! Varen öfvertygade, att hågkomsten af dessa aldrig förbleknar hos oss, äfven om en-ftilta
e.j blifva' i tillfälle att vidlförnyade besök återupplifwt densamma! — Och nu lefven väll

Å våra Kamraters vägnar:

Gust. Andersson. Gustaf Tauson. E.. Holst. Erik Hjalmar Segers'tén, Gust. Ljunggren. O. Lindblad. J. H.
Boström. V. C. A.Holmberg. A. Fr. Lindfors. Albert Lysander. X G. TolL A. A hl an der. A. Andersson. J.
Johnson. G. G. Ahgren. Carl Scbweder. Esaias.Palm, 0. P. Engström.

Lund den 3:dje Juli 1845."

Derefter åtskiljdes församlingen, sedan den för kom-mittéen utropat ett 1 ef v el

Från Christiania emotfcog kommitteen påföljande dag en skrifvelse, lydande sålunda:

"Danske bröder!

Sedan vi lyckligen återkommit till vårt hem, är det oss en kär pligt att hembära eder en tacksägelse från de
norrska studenter, som hafva deltagit i det nordiska studentmötet i Köpenhamn; emottagen således, vänner, vår
»bästa tack för dessa, i vårt minne outplånligen fastade dagar, som genom eder och edra landsmäns utmärkta
gästfrihet och välvilja hafva blifvit några af de käraste i vårt lif, och som genom den betydelse, de erhöllo genom
det högtidligt in-gångne fostbrödraskapet emellan Nordens ynglingar, skola stå såsom alltid lefvande vittnen för
oss sjelfve och andra om den anda, i hvilken vi alle hafva lofvat att verka. Det är derför icke allenast för eder
personliga vänskap och för de i edert sällskap åtnjutna nöjena, som vi tacka er, utan fast mera för den lefvande
Öfvertygelse, vi erhållit om edert nordiska sinnelag och eder allvarliga vilja att befrämja Nordens stora sak, som
vid detta möte har inträngt till sjelfva hjertrötterna. Framtiden är full af allvar och rik på ödets skiften, låtom oss
derföre framdeles håfa trofast tillsammans, och med den styrka, som medvetandet om gemensamma sträfvanden
för ett ädelt mål och ömsesidigt förtroende skänka, kämpa för sanningen; för Nordens utveckling och
sjelfständighet! Fortfare vi alltid, att, lifvade af samma varma tro på Nordens bestämmelse, som nu har
genomströmmat oss alla, arbeta hvar i sin krets, så tvilje vi

också hoppas, att a åra sträfvanden skola i sinom tid bära frukt, och den tid skall komma, då alla Nordens söner
samverka med mod, kraft och enighet för det helas väl. Med detta hopp varen helsade. från oss! Framfören tillika
våra hjertliga tacksägelser till edra medborgare för de många bevis på välvilja och förtroende, hviika de hafva
skänkt den norrska ungdomen, och hviika vi alltid skola bevara i tacksam hågkomst.



Det är äfven ett be hof för oss att berätta vår glädje öfver det deltagande, med hvilket så väl våra kamrater, som
våra andra landsmän, hafva följt vår sammankomst, och erfarit den stora uppmärksamhet, som här blifvit oss till
del, och vi veta, att det skall vara dem, likaså väl som oss, mycket kärt, att en gång få samlas med er här i vårt
Norrige,"

Emottagen till slut de norrske resandes broderliga helsningar, bästa välönskningar för edert fosterland och edert
universitet!

Christiania den ii Juli 1845.

På de resandes vägnar:

Mart. Nissen. Carl Muller.

För fullständighetens skull meddelas här nedan en af snickaremästaren H. Oisen författad "Vise om de svenske,
norske og danske'Studenter, som mödtes i Kjöbenhavn den 23de Juni 1 845", hvilken inom 8 dagar upplefde 2:ne
stora upplagor.

Mel o die: "Og det var udi Åaret 1807."

J Kjöbenhavn man fryder sig alt hvad man kan

Paa Glæden ei længer man venter; Thi tvende gode Skibe har bragt til vort Land

De s\enske og norske Studenter. En herlig Kapital der stikker dog deri, Og Ladningen, min Sandten, har kostelig
Værdi,

Allermeest kanskee

Dog far Studenterne,

Men vel og for Hver,

Som haver Norden kjær,De bringe Haab og Ungdom fra Strand og til Strand Og den Kapital bringer Renter.

Thi var der trende Brödre, man tydelig- seer,

At de burde enige være Og hjælpe saa hverandre paa bedste Haneer

At gjöre Familien Ære. Om Rigerne er tre, er Landet dog kun eet, Og er vi ogsaa adskilt, er Sundet ikke bredt*,

Smallest det kanskeo

Er for Studenterne,

Dog ei bredt for Hver,

Som haver Norden kjær; Thi fire Mile h\Vev som et eneste Qvarteer, . Naar Hjerterne sammen os bære.

Lad os da stræbe fremad med Haand og med Ord

Og fölges i Sorg og i Gammen! Qg er vi end saa ringe, som Tydskerne tro er,

Saa slaae vore Pjalter vi sammen. Og bruge vi til Eet den Kraft, som Gud os gav, Saa skal J see, der kommer nok
noget Godt deraf.

Ikke dog kanskee

Blot for Studenterne,

Men vel og for Hver,

Som haver Norden kjær, Og hvis ei Norden bliver heel mægtig og stor, See, saa er det os, som har Skammen.

Og kommer vore Fjender, de kyser os ei,

Nei, enig i Kampen vi drage, Og vise dem saa hoflig den nærmeste Yei,



Hvoraf de kan reise tilbage. Vil Tydsken taV vor Sjæl og Russen ta'e vor Krop, Saa er der dog Nogle, som nok
vil sige "Stop" l

Ikke blot kanskee

Iblandt Studenterne,

Nei, det vil Enhver,

Som haver Norden kjær, Og Nordens Höst kan blive saa rig som dens Mai, Naar Fuglene af Kornet vi jage.

Og hör nu, l Studenter, som seilede herhid,

Og nu vandre Broder med Broder, 'Som glemte gammelt Fjendskab og nu kun före Strid

Om hvem der har de stærkeste Ho'der,Vi sige Eder Tak for Eders raske Flugt:

Thi hvad som I har gjort;, er baade stort og Smukt!

Og det seer kanskee

Ei blot Studenterne,

Nei, det fatter Hver, ' Som haver Norden kjær Og vi vil nu mod Eder gjcire Alderdommen blid For Norden, vor
elskede Moder!INNEHÅLL

FÖRORD

BORTFÄRDEN: Afresa frfm Upsala, Stockholm och Christiania-, ankomst till Wisby; festiviteter derstades;
ankomst till Carlskrona, högtidligheter derstades; ankomst till Ystad och emottagandet der-, ankomst till Malmö,
sammanträffandet och högtidligheterna derstades; festen i Lund*, sång af A. Andersson, tal af Professor
Hagberg, sång af Kandidat Sä ve, versifioeradt tal af Mag. A. Andersson, ett annat föredrag af samma talare;
skål, proponerad af Stud. Strandberg; sånger af HHrr Lilja och A. J.Afzelius; återkomst till Malmö och nya
högtidligheter derstades; afresa till Köpenhamn. . Sid. 6—35.

VISTANDET I KÖPENHAMN. Första da-ffcn: ankomsten; velkomstsang af Kand, C. Ploug, helsningstal af
Mag. M. Hammerich, tåget till studiigaar-den, festiviteter och tal på Hcgcntsen. Sid. £5 — Ä9. Andra dagen:
festen i Christiansborgs ridhus; besök i Vårfrukyrkan, i arsenalen etc, i Thorvaldsens museum; välkomsthelsning
af konstnärerne derstades; banketten: sång af Professor Heiberg, tal af Lektor Krieger, sång af Prof. H. Hertz,
tal,af Kand. C. Ploug, d:o af Magister docens Pettersson, sång af den upsaliensiska sångföreningen, sång af
Kand. K. F. Molbech, tal af Kand. H. F. Poulsen, tal af Studeranden Sundt från Christiania, sång af Stud. Fr.
Barfod, tal af Magister. M. Hammerich, tal af Kand. Wimmerstedt från Lund, tal af Kapellan Helweg, tal af
Kand. Kragh från Christiania, sång; tal af Högsterättsadvokaten O. Lehman, tal af Prof. Höyen, af Stiftsprosten
Tryde och Mag. O, P. Sturtzenbecker; sång af H. P.; tal af Mag. Monrad. Sid. SØ—63* Tredje dagen:
skogspartiet; utfärden, vistandet på Fredriksdal, ankomsten till Eremitaget; banketten: tal af Prof. Clausen, säng
af pastor N. F. S. Grundtvig, tal af den samma,' tal af Mag, Sturtzenbecker, tal af Prosten Afzelius, tal af Kapten
Tscherning, tal af Pastor Grundtvig, sång af Neo-danos; besök på Klampenborg, sång af Pastor Grundtvig:
återfärd till Köpenhamn. Sid. 03—?9. Fjerde daggen: Theatern; prolog. Sid. 79—80. Femte da^en: en utflygt till
Roschild; besöket på Fredriks-berg och i Söndermarken, helsningssång till Oehlenschläger*, inbjudningen till
Tivoli; Festen i Tivoli: tal af Kand. G. Krogh från Christiania; tal af Stud. E. Sundt, m. fl.; concertprogram,
sånger af Siesby, G—n, Jens Kri-strup, F. Holst, A. Munch och Talis Qvalis. Sid. 8O—O5. S|ette dagen: Af sk
ed e t ; tal af Kand. C. Ploug och Mag. M. Hammerich; afsedssång af Kand. C. Ploug; sång af stud. Nvbom,
afskedssang af Upsalastuden-terne. 'Sid. 95—100»

HEMFÄRDEN. De norrska studenternes återkomst till Christiania; de svenska studenternes besök i Ystad,
Carlshamn, Carlskrona, Calmar, Borgholm och YYester-yik; ankomst till Stockholm, utflygt till Djurgården,
återfärd till Upsala. —Återblick: redogörelse för de till firande af det Nordiska studentmötet i Köpenhamn sam-
manskjutna medel; skrifvelser från Lund och Christiania; envisa af snickaremästaren H.Oisen. Sid. 101—



112.Hos de fleste Bokhandlare i riket försäljas följande ÄT¥A BÖCHKR. (Priserne äro i Banko,)

KÖPENHAMN OCH DESS QttéTFNlNGAR, med Vy och Piankarta. Handbok fur Resande. 20 sk.

Fredmans epistlar och sänger» Ny vacker upplaga i fickformat. Kompl. i ett band. 1 R:dr l(Jsk.

Farbror Monters dagbok,

-' eller:

1)u skall och måste skratta III

Utvald samling af de nyaste och qvickastc anekdoter etc. l:sta häftet Detta liilu verk kommer att bestå af 4 häften,
hvardera innehållande 150 anekdoter, m. m. Pris pr. häfte; 8 sk.

Den akta gentlemannen,

eller grundsatser och regler för god ton och sannt lefnads* vett i umgängeslifvets särskilda förhållanden. En
Handbok för unge män; af Professor J. G. Wenzel. öfversättn. efter IO:de förbättrade upplagan. Med ett vackert
lithogr. omslag. 24 sk.

Illustrationer till "den vandrande juden.5*

Dessa illustrationer utgifsas i 6 häften, Inardera innehållande 3:né plancher och kostande 16 sk. Lösa häften
säljas ej. — Fyra häftten'äro utkomna och innehålla följande figurer: 1) Morok, Rosa och Blenda, Dagobert', 2)
Goliath, Djalma, Abbe d' Aigrignj-, 3) Doctor Baleinier, Adrienne de Gardovilie, Rodin; La Mayeux, Agricol,
Fransiska Baudoin.

PennritmngaR ur folklifvet, af J. n. S. — Svenskt original. — 24 sk.

EN splitter ny riksdagsvjsa, eller konterfej af 1844 — 45 års riksmöte\ af Jedediah Muntergök. — 4 sk. 
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